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ฮานอย ฮาลอง 

จุดเด่น 

 

 **พเิศษสุดๆ น ัง่กระเชา้** เพือ่ชมบรรยากาศมมุสงูของ ภูเขาเอยีนตือ๋  

 **พเิศษ อาหารบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล** 

 ขอพร ณ วดัทองแดง ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศบนยอดเขา 

 สวนสนุก Sun Wheel สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุของ เมอืงฮาลอง 

 ชมความงามของ ถ า้นางฟ้า ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย 

 ชม วดัเฉนิกว๊ก เป็นเจดยีพ์ุทธศาสนาทีเ่กา่แกส่ดุในกรุงฮานอย  
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 ชม สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์วรีบรุุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม 

 ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว เป็นวดัเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่10  

 ชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลาง เมอืงฮานอย 

 ชอ้ปป้ิง ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต / ถนน 36 สาย 

 
ชื่อโปรแกรม ฮานอย ฮาลอง   

จ านวน 4 วนั 3 คนื 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - ฮานอย 

 
11:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์P สาย

การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

14:25 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่QR834 

 
16:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นอยไบ กรุงฮานอย เป็นจังหวดัทีม่คีวามพเิศษทางธรรมชาต ิซึง่เป็นลักษณะเดน่อยู่

อย่างหนึ่งคอื มีพื้นทีท่ีเ่ป็นทีชุ่่มน ้าํในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่
ไพศาล จากนัน้นําทา่นชม วดัเฉนิกว๊ก เป็นเจดยีพ์ุทธศาสนาที่

เกา่แกส่ดุในกรุงฮานอย สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่6 โดยกษัตรยิ ์Le 

Nam De ครัง้เมือ่มกีารสรา้งเมอืงขึน้ใหม่ เจดยีน์ีโ้ดดเดน่ทรงสงู 
มีตน้ศรีมหาโพธิ์ อันเป็นของขวัญจากอินเดียปลูกไว ้อยู่ที่

ทะเลสาบทางตะวันตกรอบๆ วัดเป็นย่านเมืองใหม่ที่ไดช้ ือ่ว่า 
เบฟเวอรีฮ่ลิลข์องฮานอย 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  

ทีพ่กั  DELIGHT HOTEL หรอืเทยีบเทา่   
 

วนัที ่2 สสุานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์- ท าเนยีบประธานาธบิด ี- วดัเจดยีเ์สาเดยีว - ฮาลอง - ไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจิ

มนิหไ์ดอ้่านคํา
ป ร ะ ก า ศ

อิสรภาพของ

เวียดนามพน้
จากฝ ร่ัง เศส

เมื่อ  2  ก .ย .
2 4 8 8 

ห ลั ง จ า ก

เวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถงึ 84 ปี นําทา่นคารา
วะ สุสานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์**หา้มถ่ายรูป! สุสาน

ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์จะปิดบรกิารทุกวนัจนัทร ์และศุกร์
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ของสปัดาห ์และจะปิดบรกิารช่วงเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน** วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ี่
รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้ับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่าน

ประธานาธบิด ีซึง่ไดทํ้าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่างดไีม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมเีจา้หนา้ทีด่แูลไวอ้ย่างเขม้งวด ชม 

บา้นพกัลุงโฮ ทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้สงูมใีตถุ้นเหมอืนบา้นไทยสมัยกอ่น เป็นทีพั่กผ่อนและตอ้นรับแขก 
ชัน้บนเป็นหอ้งทํางานและหอ้งนอน จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว เป็นวัดเกา่แก่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 10 

สรา้งเป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวกลางสระบัวรูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรูปเจา้
แมก่วนอมิ ปาง 10 กร ซึง่มชี ือ่เสยีงมากแหง่หนึง่ในฮานอย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บุฟเฟ่ต)์ 
                 นําท่านเดนิทางสู ่ฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ตัง้อยู่ใน 

จังหวัดกว่างนิงห์ หลังจากนั้นนําท่านไปยัง สวนสนุก Sun 
Wheel สถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่ลา่สดุของ เมอืงฮาลอง ทา่

จะไดพ้บกบัความสนุกตา่งๆ และววิบรรยากาศเมอืงฮาลองในมุม
สงูกับภาพบรรยากาศทอ้งทะเล และผนืฟ้าอันสวยงามทีท่า่นไม่

เคยไดพ้บจากทีใ่ดมาก่อน **พเิศษสุดๆ กบัการน ัง่กระเชา้

ลอยฟ้า** ขึน้สูด่า้นบนพรอ้มกบัชมทศันยีภาพทีไ่มอ่าจลมื     
               

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 อสิระชอ้ปป้ิงทีต่ลาดกลางคนื ไนทม์ารเ์ก็ต เมอืงฮาลอง พบกับ

สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ ไมห้อมแกะสลัก เป็นตน้ โดยทีท่่านสามารถต่อรอง

ราคากบัพ่อคา้ แมค่า้ได ้พ่อคา้แมค่า้สว่นใหญก็่จะพูดภาษาไทยได ้
 

ทีพ่กั  NEW STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่           
                                     

วนัที ่3 ฮาลอง - ถ า้นางฟ้า - ฮานอย 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอื Tuan Chau เป็นทา่เรอื VIP สรา้งอยู่บนเกาะ Tuan Chau ทีม่กีารตกแต่ง

ไดอ้ย่างสวยงาม เพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้ง ดว้ย  ความงดงามดงัภาพวาดโดยจติกรเอก 

อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,969 เกาะ 
ไดรั้บการประกาศเป็น มรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก อา่วแห่ง

นี้เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปนูมากมาย  ระหว่างการล่องเรือ ท่านจะ
ไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะ

ไกช่น ฯลฯ โดยทีท่า่นสามารถขึน้บนัไดบนเรอืมาถา่ยรูปไดต้าม

อัธยาศัยและดืม่ดํา่กับบรรยากาศของอา่วฮาลองเบยต์ลอดการ
ลอ่งเรอื นําทา่นชม ถ า้ดง่เทยีนคงุ หรอื ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอก 

หนิยอ้ยมากมายลว้นแตส่วยงาม และน่าประทับใจยิง่นักถ้ําแห่ง
นี้เพิง่ถูกคน้พบเมือ่ไม่นานมานี้ ซึง่มกีารประดับแสงสตีามผนัง 

และมุมต่างๆ ในถ้ําบรรยากาศภายในถ้ําท่านจะสัมผัสกับความ
สวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย์ แสงสทีีล่งตัว

ทําใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างตา่งๆ มากมาย ทัง้รูปมังกร เสาคํ้าฟ้าทัง้ 4 เสารูปปีกอนิทร ีรูปนางฟ้า รูปคูรั่กหนุ่มสาว 

พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซือ้สิน้คา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ตามอัธยาศัย ไดเ้วลานําทา่นกลับสูเ่รอืเพือ่เดนิทางกลับสู่

ทา่เรอืฮาลอง   

                                       
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ บนเรอื (เมนู อาหารทะเล บนเรอืสดุหรู) 
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**พเิศษสุดๆ น ัง่กระเช้า** เพื่อชมบรรยากาศมุมสูงของ 
ภูเขาเอยีนตือ๋ คอืสถานทีป่ฎบิัตธิรรมของนักบวชทีม่ชี ือ่เสยีง

ในราชวงศห์ลี ่และเจิน่ เพือ่เดนิทางสู ่วดัทองแดง ในฤดูรอ้น

จะมนัีกท่องเทีย่วจากทั่วสารทศิมาเทีย่วและนมัสการเอยีนตื๋อ 
โดยเฉพาะนักเรยีนและนักศกึษาจํานวนมากเพือ่ฟังเทศและฟัง

ธรรม พระหมาฟุกเผยต่อไปว่า การน่ังสมาธิเพื่อสรา้งความ
สํานึก โดยเฉพาะในฤดูรอ้นก็ตรงกับช่วงปิดเทอม ทางวัดได ้

อํานวยความสะดวกใหนั้กเรยีนและนักศกึษามาทีน่ีแ่ละอยู่ในวัด

เพื่อฝึกทางจิตใจและเรียนรู ธ้รรมะ และเมื่อกลับบา้นจะ
กลายเป็นลูก

ทีด่ขีองพ่อแม่
และพลเมอืงทีด่ขีองประเทศ ปัจจุบันทางขึน้ยอดภูเอยีนตือ๋ทีม่ี

วัดด่งหรือวัดทองแดงตั ้งอยู่สะดวกสบายกว่าก่อนมาก เรา
สามารถขึน้ไดส้องทางไดแ้ก่ น่ังกระเชา้ไฟฟ้าถงึยอดเอยีนตื๋อ 

ซึง่ชว่ยร่นเวลาเดนิทางลงไดค้รึง่หนึง่หรอืเดนิขึน้บนัใด  

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  NEW STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่           

 

วนัที ่4 ฮานอย - ทะเลสาบคนืดาบ - ถนน 36 สายเกา่ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบั กรุงฮานอย  

                                             
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้ชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลาง เมอืงฮานอย 
ทะเลสาบแห่งนี้มีตํานานกล่าวว่า  ในสมัยที่เวียดนามทํา

สงครามสูร้บกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามไดทํ้า

สงครามมาเป็นเวลานาน แตย่ังไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนี
ไดส้ักที ทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าล่องเรือที่

ทะเลสาบแห่งนี้ ไดม้ีปาฏิหาริย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งไดรั้บ
ดาบวิเศษมาใหพ้ระองค์ เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน 

หลงัจากทีพ่ระองครั์บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปทําสงคราม

อกีครัง้ และไดรั้บชยัชนะเหนอืประเทศจนี ทําใหบ้า้นเมอืงสงบ
สุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองค์ไดนํ้าดาบมาคืน ณ 

ทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนน 36 สายเกา่ แหลง่
ขายของทีร่ะลกึ และสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของกรุงฮานอย  

 
17:30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR835 

 

19:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

- 

เดอืน  ตลุาคม 

05 ต.ค. 60 - 08 ต.ค. 60  12,345 12,345 12,345 3,000 - 

12 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60 * 13,345 13,345 13,345 3,000 - 

19 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60 * 13,345 13,345 13,345 3,000 - 

26 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60  12,345 12,345 12,345 3,000 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ําระค่ามัดจําทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 หลงัจากทีท่า่นไดช้าํระคา่มัดจํา และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิําหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน้ําใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทีย่ว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
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 คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่าํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 500 บาท /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน้ํ์าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบสาํคญัถิน่ที่

อยู่ 4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพํ่าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  
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การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมัดจํา งวดแรก 5,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 

การยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม

ในการมัดจําตัว๋ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
 

 


