
HAN07 HANOI HALONG PARK NINH BINH (3D2N) 

สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

FD642 DMK(กรุงเทพ) – HAN (ฮานอย) 06.40 – 08.30 

FD645 HAN (ฮานอย) – DMK(กรุงเทพ) 20.50 – 22.40 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 



DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองนิงบิงห์ – ร้าน OTOP – วัดไบ่ดิงห์ – ล่องเรือชม

ความสวยงามของจ่างอาน (-/L/D) 
03.30น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 1 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพือ่เตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง 

06.40น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) เที่ยวบิน
ที่ FD642 

08.30น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับ
กระเป๋าสมัภาระเรียบร้อย ... (เวลาทอ้งถ่ินที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงบิงห์ เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ให้ท่านได้

เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้งทางและวถีิชีวติของชาวเวยีดนาม น าท่านแวะ ร้าน OTOP  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู่ วัดไบ่ดิงห์ มีความหมายว่า การถวายพระพรดินฟ้า พระพุทธเจ้าและทวยเทพที่อยู่บนที่สูง  เขต

โบราณสถานฯน้ีถูกก่อสร้างในพื้นที่อยูท่างทิศตะวนัตกของราชธานีฮวาลือ วดัไบ่ดิงห์เก่าแก่ตั้งอยูบ่นภูเขาด๊ิงห์สูง 
๑๘๗ เมตรและถูกก่อสร้างมากวา่ ๑,๐๐๐ปี  การเดินทางขึ้นวดัตอ้งปินบนัไดหินกวา่ ๓๐๐ ขั้น วดัถูกก่อสร้างตามฮวง
จุย้โบราณคือ ดา้นหลงัอิงภูเขา ดา้นหน้าคือแม่น ้ าซ่ึงที่น่ีคือแม่น ้ าด่ามถ่ิและหว่างลอง แต่ส่ิงที่สร้างความประทบัใจ
ใหก้บันกัท่องเที่ยวคือรูปป้ันพระอรหนัต ์๕๐๐ รูปที่ประดิษฐานตามระเบียงสองดา้นสู่สถานที่บูชา ระเบียงแต่ละดา้น



ยาวประมาณ ๑,๗๐๐เมตรเป็นสัญลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่พุทธศาสนาของบรรดาพระอรหันต์ซ่ึงถือเป็นเส้นทางแห่ง
พระอรหนัตย์าวที่สุดในเอเชีย 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ จ่างอาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยูท่างตอนใตข้องสามเหล่ียมปากแม่น ้ าแดงในจงัหวดั

นิงบิ่งห์ น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน  เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทศัน์อนังดงามของยอดเขาหินปูน 
แม่น ้ าหลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตน้ ้ าและยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนัจึงท าให้สถานที่แห่งน้ีงดงามน่าชม 
มีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยส์มยัโบราณ ท าใหส้ถานที่แห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ และยงัเป็นสถานทีใ่ชถ้่ายท าภาพยนต ์KONG SKULL ISLAND 

 
 
 
 
 
 

BAI DINH 



 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่  YEN NHI NINH BINH โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 2 
 เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ ้านางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – 

นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเลชม HALONG PARK – ตลาดราตรีฮาลอง (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย์ 

เพื่อ ล่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลอง
ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอ่าวแห่งน้ีเต็มไป
ดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน 

ฯลฯ น าท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกัถ ้าแห่งน้ีเพิง่ถูกคน้พบ
เม่ือไม่นานมาน้ีไดมี้การประดบัแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ ้ าซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้ าท่านจะชมความสวยงาม

TRANG AN 



ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีที่ลงตวัท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทั้งรูปมงักรเสาค ้าฟ้า
พระพทุธรูปศิวลึงค ์ 

 

ชม แพชาวประมง ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพท าเป็นที่อยูอ่าศยัและมีกะชงัไวส้ าหรับเล้ียงสัตวท์ะเล
เช่นกุง้หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆจากที่น่ีไดน้ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซ่ึงถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของ
อ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหนัหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่ละท่าน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ไวน์แดง DALAT  

จากนั้นเดินทางสู่ HALONG PARK น าท่าน น่ังกระเช้า เพื่อขา้มอ่าวฮาลองไปยงัเกาะระหว่างน้ีให้ท่านไดช้มววิ
อ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง ใหท้่านเพลินเพลินกบักิจกรรมในฮาลองปาร์คไม่วา่จะเป็น

การเที่ยวชม สวนญีปุ่่ น  

PARADISE CAVE 



เพลิดเพลินกบัการ น่ังรถราง หรือขึน้ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel เพื่อชมทศันียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลอง อิสระให้

ทุกท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจหรือชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้า เป็นศิลปกรรมประจ าชาติ หุ่นกระบอกน ้ า
เป็นการผสมผสานระหวา่งความหลงไหลในเทพกบัความรักชาติอยา่งรุนแรงจนเป็นส่ิงปลูกฝังกนัมาในจิตใจของชาว
เวียดนาม นักเชิดหุ่นจะยนือยูห่ลงัฉากและมีน ้ าท่วมถึงบริเวณเอวและควบคุมตวัหุ่นดว้ยไมไ้ผ่ล  ายาว ส าหรับเทคนิค
การเชิดนั้นไดถู้กปิดบงัเป็นความลบัอยา่งมิดชิดและมีเพยีงแค่แห่งเดียวในโลก 

 

KOI  BRIDGE 



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

อิสระทุกท่าน ณ ตลาดราตรีฮาลอง มีสินคา้พื้นเมืองเวียดนามและสินคา้จากจีนให้ท่านไดเ้ลือกหลากหลาย เหมาะ
ส าหรับซ้ือเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

พกัที่  SEA STAR HALONG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 3 
 เมืองฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบ

คืนดาบ – วดัหงอกเซิน – อสิระช้อปป้ิงถนน 36 สาย (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านถ่ายรูปหน้า สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวนั
จนัทร์และศุกร์ เพือ่น าร่างลุงโฮไปอาบน ้ ายาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน ้ ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ 
เป็นนักปฏิวติัชาวเวียดนาม ซ่ึงในภายหลังได้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) หลงัจากส้ินสุดของสงครามเวียดนาม ไซ่ง่อน เมืองหลวงเก่าของเวียดนาม

HALONG PARK 



ใต ้ได้ถูกเปล่ียนช่ือมาเป็นนครโฮจิมินห์ เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์โฮจิมินห์เป็นบุคคลที่ชาวเวียดนามถือว่าเป็น
บุคคลที่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการประกาศอิสรภาพของเวยีดนาม  

จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสเีหลอืงทัง้หลงั ปัจจุบนัเป็นสถานที่รบัรองแขกบา้น

แขกเมอืงและเดนิเทา้ต่อไปผา่นสวนอนัร่มรื่นเขยีวขจไีปดว้ยตน้ไมใ้หญ่น้อยที่ลุงโฮปลูกไว้ น าท่านชม วดัเจดีย์

เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนเสาต้นเดยีวปักอยู่ในสระบวั ประดิษฐานรูปเจ้าแม่
กวนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10 กร ถอืของมงคลรวม 8 อย่าง มตี านานเล่าว่า“พระเจา้หลไีทโตทรงพระสุบนิเหน็
เจา้แม่กวนอมิประทบันัง่อยู่บนใบบวั และส่งเดก็ชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภเิษกสมรส
และได้ให้ก าเนิดทายาทเพศชายพระองคต์ามที่ทรงสุบนิจงึไดโ้ปรดใหส้ร้างวดันี้ข ึน้มาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ
เจา้แม่กวนอมิ” 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

หลงัจากทานอาหารน าท่านเดินทางต่อไปยงั ทะเลสาบคืนดาบ น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย์ ขา้มไปสู่เกาะหยก

ชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟ
ขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าที่อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี ภายในวดัยงัมีตะพาบศกัด์ิสิทธ์ิรวมทั้งอานุสาวรียข์อง 

HO CHI MINH MAUSOLEUM 



ตรันควอ็กตวน ซ่ึงเป็นแม่ทพัเอกในการต่อสู้กบักองทพัมองโกลและขบัเคล่ือนทพัมองโกลกลบัไปไดส้ าเร็จเม่ือปี 
ค.ศ.1257 วดัหง็อกเซิน หรือวดัเนินหยก เป็นอีกสัญลกัษณ์หน่ึงที่ส าคญัมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงนั้นเป็น
สะพานไมท้ี่มีนกัท่องเที่ยวที่มาทวัร์เวียดนามที่เป็นคู่รักมกัจะมาถ่ายรูปพรีเวสด้ิงกนัที่น่ี เม่ือผูท้ี่มาทวัร์เวียดนามขา้ม
สะพานไปก็จะเขา้สู่ประตูวดั ภายดา้นในนั้นจะมีตะพาบอยู ่1 ตวั ที่สต๊าฟไวป้ระวติัและความเป็นมานั้นกล่าวไวว้า่ 
ทะเลสาบแห่งน้ีมีตะพาบทั้งหมด 2 ตวั อีกตวัหน่ึงยงัมีชีวติอยูแ่ละอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี 

 จากนั้นน าท่าน อสิระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ 
ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือช่ือ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพือ่เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

20.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645                             
22.40 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 

**************************************************** 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

NGOC  SON 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดือน ตลุาคม 2562 
04 – 06 ตลุาคม 2562 12999 12999 12999 2500 6500 

11 – 13 ตลุาคม 2562 13999 13999 13999 2500 6500 

18 – 20 ตลุาคม 2562 12999 12999 12999 2500 6500 

24 – 26 ตลุาคม 2562 12999 12999 12999 2500 6500 

เดือน พฤศจิกายน 2562 

07 – 09 พฤศจิกายน 62 12999 12999 12999 2500 6500 

21 – 23 พฤศจิกายน 62 12999 12999 12999 2500 6500 

เดือน ธนัวาคม 2562 

11 – 13 ธนัวาคม 2562 11999 11999 11999 2500 6500 

19 – 21 ธนัวาคม 2562 12999 12999 12999 2500 6500 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 บาท 
ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) 
ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่านท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ  3,900 บาท **  
(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบินและไม่มีเตียง)   

 
หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาล ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 3 USD / ท่าน / ร้าน 

 



อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 

บาท)  
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ
และค่าภาษนี ้ามนัทุกแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง  
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัรา
ค่าบรกิารระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIR ASIA อนุญาตให ้  
  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 
7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 



- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจาก
ส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี
เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่วา่ส่วนในส่วน
หนึ่งกต็าม 

- กรณลูีกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่า
ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธ
วซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนนิการ
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้ก

ท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ

ทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 



 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อ

เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา

เดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิบนหมิะได้ แว่นกนั

แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึ

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหวา่ง



เดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถ

คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชี ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พร้อมกับแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด 

เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทัเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋

เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลีูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน

ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่่านตอ้งการ  



 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 


