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รหัสโปรแกรมทัวร ์ VN HANOI  HALONG NINHAPR17-QR-W02 

 
 

ฮานอย ฮาลอง นงิหบ์งิห  ์

จุดเด่น 

 
 สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีว่ดั BAI DINH วดัทีใ่หญ่ทีส่ดุของเวยีดนาม 

 ลอ่งเรอืฮาลองบก TAM COC  

 ลอ่งเรอืชมมรดกโลกทางธรรมชาตขิองเวยีดนาม ณ อา่ว ฮาลองเบย ์พรอ้มเสริฟ์ไวนแ์ดงดาลดั บนเรอื 

 เมนูทเีด็ด เมนูเนือ้แพะ อาหารขึน้ชือ่ของเมอืง NINH BINH 

 เมนูพเิศษ อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาตริา้น SEN BUFFET 

 ชม โชวห์ุน่กระบอกน ้า เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของวัฒนธรรมพืน้บา้นของชาวเวยีดนาม 
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 เยีย่มชมมหาวทิยาลยัแหง่แรกของเวยีดนาม ณ วหิารวรรณกรรม 

 ชอ้ปป้ิง ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต / ถนน 36 สาย 

 
ชื่อโปรแกรม ฮานอย ฮาลอง นงิหบ์งิห ์  

จ านวน 4 วนั 3 คนื 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - ฮานอย - นงิหบ์งิห ์

 
11:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์P สายการ

บนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

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

 
16:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นอยไบ กรุงฮานอย เป็นจังหวัดทีม่คีวามพเิศษทางธรรมชาต ิซึง่เป็นลักษณะเดน่อยู่

อย่างหนึ่งคือ มีพื้นทีท่ี่เป็นทีชุ่่มน ้ าในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาล จนพื้นทีนั่ ้นถูกเรียกว่า อ่าวฮาลองบน
แผ่นดนิ หรือ ฮาลองบก ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึง่ ระหว่างการเดนิทางมบีรกิาร ขนมปังฝร่ังเศส 

PARIS GATEAUX ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเวยีดนาม 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระในการชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้ตา่งๆ หรอืจะหารา้นน่ังดืม่ชวิๆ กับบรรยากาศดีๆ  ใน
โซนของรา้นอาหารค า่และทีพั่ก 

 
ทีพ่กั  YEN NHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

 
 

วนัที ่2 นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืฮาลองบก - ถ า้ต ากอ๊ก - วดั BAI DINH                     

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นลอ่งเรอืพาย ฮาลองบก ลอ่งไปตามคลอง ซึง่สองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขาหนิปนูชมทวิทศัน์อันงดงาม
เขยีวขจแีละบรรยากาศอันแสนสดชืน่ ระหว่างทางไปชมถ ้ าต่างๆ จะผ่านนาขา้วซึง่มอียู่ทัง้สองขา้งทาง จากนัน้

น าท่านชม ถ ้าต าก๊อก เป็นถ ้ าทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยอันน่ามหัศจรรย ์ซึง่ซ่อนตัวอยู่ในความลกึของเทอืกเขา ภูเขา

และทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกัน ท าใหท้ีน่ี่มีภูมปิระเทศทีร่าวกับภาพวาด จากนั้นน าท่านน่ังรถกอลฟ์เพื่อมา
สักการะที่ วัด BAI DINH วัดเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของนครหลวงเก่าที่มีประวัตอิันยาวนาน และมีชือ่เสยีงของ

ประเทศเวยีดนามเป็นอย่างมากรวมทัง้เป็นวัดทีใ่หญ่สดุในประเทศเวยีดนามดว้ย มคีวามสวยแปลกตาสรา้งถูก
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หลักฮวงจุย้แท ้ๆ  คอืดา้นหนา้เป็นน ้า และดา้นหลังเป็นเขามเีทอืกเขาตัง้อยู่มากมาย มีทุ่งนา ทอ้งน ้า ทีม่แีต่สี

เขยีวสดใสบริเวณดา้นขา้งๆ วัดมีระเบยีงทางเดนิ ซึง่มีพระพุทธรูปประดษิฐานเรียงรายทัง้หมด 2,000 องค์ 

นอกจากนี ้มหีอระฆัง อาคารเจา้แมก่วนอมิ วหิารเจา้แม่กวนอมิพันกร เป็นวดัทีเ่คารพบชูาของชาวเวยีดนามหลาย

ชว่งอายคุน 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
                 น าทา่นเดนิทางสูด่นิแดนแหง่มังกรหลับไหล เมอืงฮาลอง จังหวัด Quang Ninh ซึง่มพีรมแดน ตดิกับประเทศจนี 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างการเดนิทางมจีุดแวะพักรา้นยาสมุนไพร ใหลู้กคา้เขา้หอ้งน ้าท า

ภาระกจิสว่นตวัพรอ้มผอ่นคลายดว้ยการนวด และเลอืกชมสนิคา้ตามอธัยาศยั 
                    

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 อสิระชอ้ปป้ิงทีต่ลาดกลางคนื ไนทม์ารเ์ก็ต เมอืงฮาลอง พบกับสนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้ ไมห้อมแกะสลัก เป็นตน้ โดยทีท่า่นสามารถตอ่รองราคากบัพ่อคา้ แม่คา้ได ้พ่อคา้แมค่า้สว่นใหญก็่จะพูด
ภาษาไทยได ้

 

ทีพ่กั  NEW STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่           
 

 
                                      

วนัที ่3 
ลอ่งเรอืฮาลองเบย ์- ถ า้ดง่เทยีนคงุ - ทะเลสาบคนืดาบ - วดัหง็อกเซนิ - ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ - ชอ้ป
ป้ิงถนน 36 สาย 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอื Tuan Chau เป็นทา่เรอื VIP สรา้งอยูบ่นเกาะ Tuan Chau ทีม่กีารตกแตง่ได ้

อย่างสวยงาม เพือ่ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้ง ดว้ย  ความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก 
อา่วฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่ 1,969 เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น มรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก 

อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมาย  ระหว่างการล่องเรือ ท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทัง้
เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ โดยทีท่่านสามารถขึน้บันไดบนเรอืมาถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัยและดืม่ด ่ากับ

บรรยากาศของอ่าวฮาลองเบยต์ลอดการลอ่งเรอื น าท่านชม ถ ้าด่งเทยีนคงุ ชมหนิงอก หนิยอ้ยมากมายลว้นแต่

สวยงาม และน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแห่งนี้เพิง่ถูกคน้พบเมือ่ไม่นานมานี้ ซึง่มกีารประดับแสงสตีามผนัง และมุม
ตา่งๆ ในถ ้าบรรยากาศภายในถ ้าทา่นจะสมัผัสกับความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย ์แสงสทีี่

ลงตัวท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทัง้รูปมังกร เสาค ้าฟ้าทัง้ 4 เสารูปปีกอนิทร ีรูปนางฟ้า รูปคูรั่ก
หนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซือ้สิน้คา้ทีร่ะลกึต่างๆ ตามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านกลับสูเ่รือเพื่อ

เดนิทางกลบัสูท่า่เรอืฮาลอง   

                                       
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ บนเรอื (อาหารทะเลท าสดใหมใ่นเรอืเสฟิพรอ้มกบัไวน์แดง) 

 น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงฮานอย โดยรถโคช้ปรับอากาศชัน้หนึ่ง โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง โดย
ระหวา่งทางมจีุดแวะพักใหล้กูคา้ไดท้ าภาระกจิสว่นตัวหรอืเลอืกชมผลติภัณทท์ีท่ าจากเยือ่ไผ่ และรา้นหยกตาม

อัธยาศัย ถงึฮานอยน าทุกทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สูก่ลางทะเลสาบฮวา่นเกีย๋ม นับเป็นจุดทีม่นัีกท่องเทีย่ว
นยิมมาถ่ายรูปเป็นจ านวนมากและมคีู่บ่าว-สาวเวยีดนามนิยมมาถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ในชว่งกลางคนืทีแ่ห่งนี้จะมี
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การประดับไฟอยา่งสวยงาม ชม วัดหง๊อกเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และเตา่สตา๊ฟขนาด
ใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เต่าตัวนี้ คอืเต่าศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาชา้นาน 

จากนัน้ชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นีม้ตี านานกลา่ววา่ ในสมัยทีเ่วยีดนาม

ท าสงครามสูร้บกับประเทศจีน กษัตริยแ์ห่งเวยีดนามไดท้ าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะ
ทหารจากจนีไดส้กัทที าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ ไดม้ปีาฏหิารยิ ์เตา่ขนาด

ใหญ่ตัวหนึง่พระองคด์รั์บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกีครัง้ และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนีท า
ใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี ้      

              

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ชมการแสดง โชวห์ุ่นกระบอกน ้า ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม และมแีห่งเดยีว

ในโลก จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิง ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของทีร่ะลกึ และสนิคา้พื้นเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุของกรุง
ฮานอย 

 
ทีพ่กั  DELIGHT HOTEL หรอืเทยีบเทา่           

 

 

วนัที ่4 
สุสานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์- วดัเจดยีเ์สาเดยีว - วดัเฉนิก๊วก - วหิารวรรณกรรม - สมุทรปราการ 
(ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านเขา้ชม จัตุรัสบาดงิห์ สุสานประธานาธบิดโีฮจมินิห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ของ

สัปดาห ์และจะปิดบริการชว่งเดอืน กันยายน ถงึเดอืน พฤศจกิายน แต่สามารถชมบรเิวณดา้นนอกได ้วรีบุรุษ

ตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้ับประเทศเวยีดนาม
ภายในสสุานบรรจุร่างท่านประธานาธบิดี ซึง่ไดท้ าการเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดไีม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมเีจา้หนา้ที่

ดแูลไวอ้ยา่งเขม้งวด ชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีทีท่างรัฐบาลเวยีดนามสรา้งใหท้า่นโฮจมินิหท์า่นไมอ่าศยัอยู ่แต่
ทา่นเลอืกทีจ่ะอยู่บา้นไมห้ลังเล็ก ซึง่อยู่หลังท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งนี้จงึเป็นสถานทีรั่บแขกบา้นแขกเมอืง

แทน ชม วัดเจดยีเ์สาเดยีว วัดรูปทรงดอกบัว ตัง้อยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพุทธบชูา ใหแ้ก ่
เจา้แม่กวนอมิ โดยต านานไดก้ล่าวว่าไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึ่งอยากไดพ้ระโอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน

ยังคงไม่สมหวังสกัท ีจนคนืหนึง่ไดส้บุนิเห็นพระโพธสิตัวก์วนอมิไดม้าปรากฎทีส่ระดอกบัว และไดป้ระธานโอรส 

ใหก้ับพระองค ์หลังจากนัน้ไม่นานพระองคก็์ไดม้พีระโอรสสมใจ จงึไดส้รา้งวัดแห่งนี้ข ึน้กลางสระบัวเพือ่เป็นการ
ขอบคณุพระโพธสิตัวก์วนอมิ จากนัน้น าทา่นชม วดัเฉนิกว๊ก เป็นเจดยีพ์ุทธศาสนาทีเ่กา่แกส่ดุในกรุงฮานอย สรา้ง

ขึน้ในศตวรรษที ่6 โดยกษัตรยิ ์Le Nam De ครัง้เมือ่มกีารสรา้งเมอืงขึน้ใหม่เจดยีน์ี้โดดเด่นทรงสงูมตีน้ศรีมหา
โพธิ ์อนัเป็นของขวัญจากอนิเดยีปลกูไวอ้ยู่ทีท่ะเลสาบทางตะวันตกรอบๆวัดเป็นยา่นเมืองใหม่ทีไ่ดช้ ือ่วา่ เบฟเวอ

รีฮ่ลิลข์องฮานอย จากนัน้น าทา่นชม วหิารวรรณกรรม วัดโบราณซึง่มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับรอ้ยปี และ

เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรก อกีทัง้ยังเป็นสถานทีใ่ชส้อบ จอหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบดว้ยป้ายหนิ
ประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่านเป็นจอหงวน และยังมศีาลเทพเจา้ขงจี๊อ และสานุศษิย ์

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ 

 
17:30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR835 
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19:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 
 
 

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  มกราคม 

19 ม.ค. 60 - 22 ม.ค. 60  13,900 13,900 12,900 3,000 - 

26 ม.ค. 60 - 29 ม.ค. 60 * วนัตรุษจนี 14,900 14,900 13,900 3,000 - 

เดอืน  กมุภาพนัธ ์

09 ก.พ. 60 - 12 ก.พ. 60  13,900 13,900 12,900 3,000 - 

23 ก.พ. 60 - 26 ก.พ. 60  13,900 13,900 12,900 3,000 - 

เดอืน  มนีาคม 

09 ม.ีค. 60 - 12 ม.ีค. 60  13,900 13,900 12,900 3,000 - 

16 ม.ีค. 60 - 19 ม.ีค. 60  13,900 13,900 12,900 3,000 - 

23 ม.ีค. 60 - 26 ม.ีค. 60  13,900 13,900 12,900 3,000 - 

30 ม.ีค. 60 - 02 เม.ย. 60  13,900 13,900 12,900 3,000 - 

เดอืน  เมษายน 

06 เม.ย. 60 - 09 เม.ย. 60  13,900 13,900 12,900 3,000 - 

13 เม.ย. 60 - 16 เม.ย. 60 * วนัสงกรานต ์ 15,900 15,900 14,900 3,000 - 

14 เม.ย. 60 - 17 เม.ย. 60 * วนัสงกรานต ์ 15,900 15,900 14,900 3,000 - 

20 เม.ย. 60 - 23 เม.ย. 60  13,900 13,900 12,900 3,000 - 

27 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60  13,900 13,900 12,900 3,000 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
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 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า 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 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 
 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

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

เดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 500 บาท /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 5,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม
ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 

 

 


