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บนิตรงเชยีงใหม ่ 
Tuyệt quá!! เวยีดนาม ฮานอย ฮาลอง นงิหบ์งิห ์ 

4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
 

  เร ิม่ตน้เพยีง 17,900.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่21 - 24 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่12 - 15, 21 - 24 ต.ค. 61 17,900.- 

 ชมเมอืงสมัผสัประวตัศิาสตร ์“ฮานอย”  

 ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว ฮาลองเบย ์

 ลอ่งเรอืชมเมอืงสมัผสัความงามของ ฮาลองบก 

 ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก ทีฮ่าลอง 

 ชมเมอืงโบราณเมอืงเกา่ฮวาลอื  

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้ถนน 36 สาย 

 FREE WIFI ON BUS 

 พกัดรีะดบั 3 ดาว 
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วนัที ่16 - 19 พ.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่07 - 10 ธ.ค. 61 17,900.- 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 เชยีงใหม ่- ฮานอย - นงิหบ์งิห ์- วดัไบด่งิห ์- เมอืงเกา่ฮวาลอื 
07.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิบางกอกแอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุฮานอย โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG995 

(มบีรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ กรงุฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนามเป็นเวลาเดยีวกนักบัประเทศไทย) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในทา่อากาศยานนอยไบ 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์

 เมอืงนงิหบ์งิห ์อยูท่างตอนใตข้องเมอืงฮานอย เป็นจังหวัดที่

มคีวามพเิศษทางธรรมชาต ิซึง่เป็นลักษณะเด่นอยูอ่ย่างหนึง่

คอื มพีื้นที่ทีเ่ป็นที่ชุ่มน้ํา ในอาณาเขตอันกวา้งใหญ๋ไพศาล 

จนพืน้ทีนั่น้ถกูเรยีกวา่ อา่วฮาลองบนแผน่ดนิ หรอื ฮาลองบก 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชียงใหม่ - ฮานอย - นิงห์บงิห์ - วัดไบ่ดิงห์ - เมืองเก่าฮวาลือ
(PG995 : 09.55-12.00)     �  �  

GOLDEN DRAGON 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
นิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ําตําก๊อก - ฮาลอง - ตลาด
กลางคนื �  �  �  

NEW STAR HALONG 
 หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ฮาลอง - ล่องเรอือา่วฮาลองเบย ์- ถ้ําสวรรค ์- ทะเลสาบคนืดาบ - 
วัดหง๊อกเซนิ - ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย - ชมโชวห์ุน่กระบอกน้ํา �  �  �  

HANOI DELIGH 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ฮานอย - สุสานลุงโฮ - เจดยีเ์สาเดยีว - พพิธิภัณฑโ์ฮจมินิห์ - 
เชยีงใหม ่  (PG996 : 12.45-14.50)   �     

**หมายเหต ุ: 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท ตอ่ทรปิ 

- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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 ชม วดัไบด่งิห ์เป็นวัดในพระพทุธศานาทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ

เวียดนาม แ  ละอาจกล่าวไดว้่าใหญ่ที่สุดในเอเชยี บนพื้นที่

ราวๆ 3,300 ไร่ สรา้งมากว่าพันปีแลว้และมกีารพัฒนาใหมอ่ยู่

เ รื่อยๆ  ความ น่าสนใจภายในวัดแห่ งนี้  คือ  มีรูปหล่อ

พระพุทธเจา้ที่ใหญ่ที่สุด หนักราว 100 ตัน ประดษิฐานอยู ่

บรเิวณระเบยีงวหิาร มรีปูพระอรหันตจํ์านวน 500 องค ์เรยีงราย

เป็นระยะทางรวมกนัถงึ 3 ก.ม. รอบๆพืน้ทีม่อีาคาร ลานพธิ ีและสวนสงบทีง่ดงามตามธรรมชาต ิเรยีกได ้

วา่เป็นอกีสถานทีสํ่าคัญทีนั่กทอ่งเทีย่วสว่นใหญต่อ้งแวะมาเทีย่วชมใหไ้ด ้

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเก่าฮวาลอื เป็นเมอืงหลวงแห่งแรก

ของเวยีดนามก่อนจะยา้ยไปทีฮ่านอย ภายในพืน้ทีข่องเมอืง

หลวงเก่าฮวาลอื จะไดพ้บกับสิง่ปลูกสรา้งและสถาปัตยกรรม

เก่าแก่   ซึง่ไดรั้บอทิธพิลมาจากจนีเป็นส่วนใหญ่ เชน่ อาคาร

ไม ้ทีต่ัง้โบสถแ์ละศาลของกษัตรยิร์าชวงศด์งิห ์วัดดงิหเ์ตยีนฮ

วาง หรือ วัดดิงห์คิง เป็นวัดที่สรา้งขึ้นเพื่อเป็นวัดประจํา

พระองคข์องกษัตรยิด์งิ แหง่เวยีดนามในยคุนัน้ มบีรเิวณกวา้งขวาง และมกีารแบง่พืน้ทีอ่ยา่งเป็นสัดสว่น 

ทัง้สวนทีส่งบรม่รืน่กบัโบสถซ์ ึง่มรีปูจําลองของกษัตรยิร์าชวงศด์งิใหเ้ขา้ไปสกัการะไดด้ว้ย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม : GOLDEN DRAGON HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

  

วนัที ่2 นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืฮาลองบก - ถํา้ตาํกอ๊ก - ฮาลอง - ตลาดกลางคนื 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืพาย ลอ่งไปตามคลอง ซึง่สองขา้ง

ทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหนิปูน ชมทวิทัศน์อันงดงามเขยีวขจี

และบรรยากาศอันแสนสดชืน่ ระหว่างทางไปชมถ้ําต่างๆจะ

ผา่นนาขา้ว ซึง่มอียูท่ัง้สองขา้งทาง 

 จากนัน้นําทา่นชม ถํา้ตาํกอ๊ก เป็นถ้ําทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยอนัน่า

มหัศจรรย ์ซึง่ซอ่นตัวอยู่ในความลกึของเทอืกเขา ภเูขาและ

ทะเลเป็นอันหนึง่อันเดยีวกัน ทําใหท้ีน่ี่มภีูมปิระเทศทีร่าวกับ

ภาพวาด   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง  

 เมอืงฮาลองดนิแดนแหง่มงักรหลบัใหลตัง้อยูใ่น จังหวัดกวา่ง

นงิหซ์ ึง่จังหวัดนี้จะมพีรมแดนร่วมกับจนีทางทศิเหนือใหท้่าน

สัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวิถีชีว ิตความเป็นอยู่การ

เกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ ี
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คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  โรงแรม : NEW STAR HALONG หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่3 
ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถํา้สวรรค-์ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอ๊กเซนิ-ชอ้บ

ป้ิงถนน 36 สาย-ชมโชวห์ุน่กระบอกนํา้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เดนิทางสู่ท่าเรือ นําทุกท่านล่องเรอืชมความงดงามของ 

อา่วฮาลองเบย ์อ่าวฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์นัน้ตามนทิาน

ปรัมปราของชาวเวยีดนามไดก้ล่าวถงึมังกรโบราณซึง่เคยร่อน

มาลงในอา่วนีเ้มือ่ครัง้ดกึดําบรรพแ์ละชือ่ของฮาลอง ก็แปลได ้

ว่า มังกรร่อนลง เชญิท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบรูณ์

ของอ่าวฮาลอง จนทําใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ต่งแตม้

ดว้ยเกาะหนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรยีงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มี

รูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอา่วฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกว่า 1,000 

เกาะ และมเีนือ้ทีก่วา่ 4,000 ตารางกโิลเมตรซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอา่วตังเกีย๋ของทะเลจนีใต ้

 

นําท่านเขา้ชม ถํา้สวรรค ์ชมหนิงอกหนิยอ้ยต่างๆภายในถ้ํา 

ทีป่ระดับตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแตล่ะกอ้นจะมลีักษณะ

คลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย  (โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 ชมทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 

ทะเลสาบ  แห่งนี้มตํีานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทํา

สงครามสูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งคราม

มาเป็นเวลานาน แต่ยังไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้ัก

ท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบ

แห่งนี้ ไดม้ีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งไดค้าบดาบวิเศษมาให ้

พระองค์ เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ไดรั้บดาบมานั้น พระองค์ไดก้ลับไปทํา

สงครามอกีครัง้ และ ไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจนีทําใหบ้า้นเมอืงสงบสุข เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ 

พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี้ 

 นําทุกท่านขา้ม สแีดงสดใสสู่กลางทะเลสาบ ชมวดัหง๊อก

เซิน วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ 

เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่า

ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลา

ชา้นาน 
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 ถนน 36 สายเกา่ หรอืทีเ่รยีกวา่ 36 เฝอเฟือง เป็น  ยา่น

หัตถกรรมทีม่ปีระวัตยิาวนานร่วม 600 กว่าปี ในอดตีถนนแต่

ละสายก็จะขายของหัตถกรรมสอดคลอ้งตามชือ่เรยีกถนน แต่

ปัจจบุนัสนิคา้ทีว่างขายไมไ่ดส้อดคลอ้งกับชือ่ถนนเท่าไร คนื

วันศุกร-์อาทติยท์ีย่า่นนี้จะม ีNight market ยา่นนี้จะคกึคัก

ไปดว้ยผูค้น ทัง้ชาวเวยีตนามและนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมา

จับจ่ายใชส้อย ถนน36สายเก่า แหล่งขายของที่ระลกึและสนิคา้พื้นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของกรุงฮานอย 

ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดยถนนแตล่ะสายจะขายของแตกตา่งกนัออกไป อยา่งเชน่ขายรองเทา้ถนนสายนัน้

ก็จะขายรองเทา้ตลอดสาย ขายของทีร่ะลกึก็ขายของทีร่ะลกึตลอดสาย เป็นตน้ แต่ปัจจุบันไม่ไดแ้ยก

ประเภทกนัชดัเจนเหมอืนในอดตี  ถนนแตล่ะสายจะขายสนิคา้คละกนัไป สามารถเดนิซือ้กันไดอ้ยา่งจุใจ

มสีนิคา้ใหเ้ลอืกกันมากมาย เชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ งานฝีมอืทีทํ่าจากไม ้เครือ่งเขนิ เรอืสําเภาไมจํ้าลอง 

ของทีร่ะลกึจากเวยีดนาม เป็นตน้ 
 จากนัน้ ชมการแสดงหุน่กระบอกนํา้ ศลิปกรรมประจําชาติ

เอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชม

ความสามารถในการเช ิดหุ่นกระบอก (เช ิดจากในน้ํา

ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและ

พากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอเรือ่งราวในชวีติประจําวัน 

ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม 

ทีพ่กั  โรงแรม : HANOI DELIGH HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่4 ฮานอง - สสุานลงุโฮ - เจดยีเ์สาเดยีว - พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์- เชยีงใหม ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

จากนัน้นําท่าน ชมสุสานลุงโ  ฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชม

ร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธบิดโีฮจมินิห์ ซึง่ไดรั้บ

การอาบน้ํายาเป็นอย่างดอียู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งทีค่วบคุม

อณุหภมูคิงที ่ชมบา้นพักทีอ่ยูอ่าศัยของทา่นอดตีประธานธบิดี

โฮจิมินห์ซ ึ่งค รั ้งหนึ่งใชเ้ ป็นศูนย์บัญชาการในสงคราม

เวยีดนาม  
(หมายเหตุ สสุานโฮจมินิหจ์ะปิดทกุวันจันทร์, วันศกุร ์และตลอดทัง้เดอืนกันยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี 

แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้  

 จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว ทีม่อีายุกว่า 400 ปี เป็นเจดยี์

ไมท้ีม่คีวามงดงามมาก ตัง้อยูบ่นเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเป็น

ทีเ่คารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแตโ่บราณ 

 ชม พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห์  เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่

ขนาดใหญ ่พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้บอกเล่าเรือ่งราวการต่อสูเ้พือ่ให ้

ไดม้าซึง่เอกราชของชาวเวยีดนาม โดยการยอ้นรอยชวีติของ

ท่านโฮจมินิห ์ภายในจะพบกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านโฮจิ

มนิห์ที่ยืนอยู่กลางหอ้งโถง ในพิพิธภัณฑ์ก็มีการจัดแสดง

เรือ่งราวต่าง ๆ มากมาย เชน่ เรือ่งราวเกีย่วกับกําเนดิแนวคดิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  cnxhan-pg002-4d-dec-pg-w07 

คอมมวินสิต ์มกีารจําลองสภาพความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนามในอดตีและภายในอาคารก็มกีารจัดแสดง

เรือ่งราวมากมาย 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ 

12.45 น. ออกเดนิทางกลับ เชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG996 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.50 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม : Tuyệt quá!! เวยีดนาม ฮานอย ฮาลอง นงิหบ์งิห ์ 
        4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

21 - 24 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 10,400.- 

12 - 15, 21 - 24 ต.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 10,400.- 

16 - 19 พ.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 10,400.- 

07 - 10 ธ.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 10,400.- 

**ราคาสําหรบัเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
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 กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั, จํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายตามทีท่างสายการบนิกําหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** กรณีทีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : 
 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่ซักรดี, 

คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามี

คา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัทําการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัราทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (800 บาท/ทา่น/ทรปิ)  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เงือ่นไขการจอง : 
 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

ดแูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
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2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้  

4. หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

การชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั

บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที่

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทีท่า่นไดชํ้าระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ และทางบรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งคนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําใหก้ับลกูคา้ (ตามเงือ่นไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นี้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้ กับทา่นเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลาดําเนนิการในการคนืเงนิ 7-14 วนั ทํา

การ นับจากวนัทีไ่ดรั้บเรือ่ง   

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ            
 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ :                                             
1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

 ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 
 


