
CODE: TG81  

NEW !!! สวนสนกุ  

ฟร ีWIFI ON BUS ฟร ีเสือ้ยดืเวยีดนาม ทา่นละ 1 ตวั 

ไฟลท์บนิ  

Departure      :      BKK  – HAN   TG560   07.45 – 09.35 

Return            :      HAN – BKK    TG565   20.25 – 22.15 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30 – 2   ธ.ค   2562 11,888  

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

 

4,500 25  

14 – 16   ธ.ค   2562 11,888 4,500 25  

21 – 23   ธ.ค   2562 12,888 4,500 25  

4 – 6   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

11 – 13   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

18 – 20   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

25 – 27   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  



 
 

 

 

04.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ สาย

การบนิ Thai Airway เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

07.45 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่กรงุฮานอย ประเทศ เวยีดนาม โดยสายการบนิ THAI AIRWAY  

เทีย่วบนิที ่TG560  (บนเครือ่งมอีาหารและเครือ่งดืม่ เสรฟิ) 

09.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมอืงกรงุฮานอย เมอืงหลวงของ

เวยีดนาม นครหลวงเกา่แก ่ซึง่มอีายคุรบ 1,000 ปี ใน ค.ศ.2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแหง่นี้ยงัคงรักษาความเป็นเอกลักษณไ์ดอ้ยา่งเหนียวแน่น  จากนัน้เดนิทางสู ่

เมอืงนงิหบ์งิห ์เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีืน้ทีชุ่ม่น ้าในอาณาเขตอนัไพศาลจนถกูขนานนาม

วา่ “อา่วฮาลองบนแผน่ดนิ" หรอื ฮาลองบก เป็นเมอืงทีม่ภีมูทิัศนแ์ปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขาหนิปนู ทีร่าบต า่ 

และนาขา้ว เป็นเมอืงทีถ่กูลอ้มรอบดว้ยยอดเขา ๙๙ ยอด จงึถอืกนัวา่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์ถา้ฮาลองเบยล์อืชือ่ดว้ย

ภมูทิัศนอ์นัโดดเดน่ดว้ยภเูขาหนิขนาดใหญล่อ้มรอบดว้ยทะเล  นงิหบ์งิหก็์โดดเดน่ไมแ้พก้นั  เนือ่งดว้ยภเูขาหนิ

ขนาดใหญนั่น้โอบลอ้มนาขา้วในน ้า เป็นทัศนยีภาพทีเ่ปลีย่นไปตามฤดกูาลท านาซึง่หาชมทีไ่หน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้1) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลอง

บก เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีต่ัง้อยูท่างตอนใตข้อง 

สามเหลีย่มปากแมน่ ้าแดง ในจังหวัดนงิบงิห ์เป็นพื้นทีท่ี่

มทีัองภมูทิัศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปนู แมน่ ้าหลาย

สายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยูใ่ตน้ ้า และยังถกูลอ้มรอบ

ดว้ยผาสงูชนั จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นีง้ดงามน่าชม และยัง

มรี่องรอยทางโบราณคดทีี่เผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย์สมัย โบราณ ท าใหส้ถานที่แห่งนี้ไดร้ับการขึ้น

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิน า

ท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ 'ไหลเย็น 

ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของ

ภเูขาสองฝ่ังแมน่ ้า ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร เปรยีบ

เหมอืน กุย้หลนิของจนี เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรอื ล่อง

ผา่นทอ้งน ้า และถ ้าตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้และยัง

เป็นสถานท'ีใชถ้่ายท าภาพยนต ์จากนัน้น าท่านกลับสู่ 

กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวง

เก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 

กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่

เมอืงแห่งยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่าง

เหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตกึ อาคารทีส่ าคัญตา่ง ยังคงเป็นการกอ่สรา้งและน าทา่นชม

รอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส จากนัน้  น าทา่นไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็น

22 – 24   ก.พ   2563 12,888  4,500 25  

29 – 2   ม.ีค   2563 12,888 4,500 25  

7 – 9   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  

21 – 23   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  

28 – 30   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  

วนัทีแ่รก     สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮานอย – นงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืฮาลองเบย ์– ทะเลสาบคนืดาบ – วดั     
                  หงอกเซนิ - ถนน 36 สาย - ฮานอย 
                                                                                                                            อาหาร กลางวนั , เย็น 



ทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักท่องเทีย่วมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้ 

ชมวดัหงอกเซนิ อยู่รมิทะเลสาบคืนดาบบนเกาะ

หยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดง

สดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรุงฮานอย 

น าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดน

แห่งมั งกรหลับไหล ระหว่าง เดินทางชื่นชม

ธรรมชาต ิผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝ่ังส่วน

ใหญ่จะเป็นนาข่าวสีสันสวยงามต่างกันไปตาม

ฤดกูาล  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้2) 

ทีพ่กั : Delight / Sunries Hanoi *** 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีส่อง       จตัรุสับาดงิห ์- สสุานโฮจมินิห ์- วดัเจดยีเ์สาเดยีว - โชวห์ุน่กระบอกน า้ –  

                    SUN WORLD HALONG PARK                                                      อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้3) 

น าท่านสูต่ัวเมอืงกรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม จะ

มีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึง่เมืองแห่งนี้ยังคง

รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ท่านไดช้ม

สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ อาคารทีส่ าคัญตา่ง น าท่าน

ชม จตัุรสับาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ไดอ้่านค า

ประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที่ 2 

กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาตขิองเวยีดนาม) หลังจากตก

เป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ ถงึ 48ปี ชม สุสานโฮจมินิห ์

ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิห ์นอนสงบอยูใ่นโลง

แกว้ในหอ้งปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่

ตอ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ให ้เขา้ชมดา้นในทุกวันจันทรแ์ละ

วันศุกร)์ นักท่องเที่ยวจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอย่างเงยีบสงบ

และส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสุสานได ้โดยหา้มน า

กลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดย

เด็ดขาดจากนัน้น าท่านชมท าเนยีบประธานาธบิด ีปัจจุบัน

ใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มี

ทหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มีเชือกกัน้ใหถ้่ายรูปไดใ้น

ระยะไกล ชม บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพ านักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง 

ยกพื้นดว้ยเสาสูง ชัน้ล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้ง

ท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบง่าย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยา่งทีด่ ีจนไดรั้บการยกยอ่ง

เป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าทา่น ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกีชือ่วา่วัดแหง่รัก สรา้งดว้ย

ไมท้ัง้หลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูป

สีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10 กร แต่ละมอืถอืของมงคลรวม 8 

อย่าง น าท่านชม การแสดงระบ าหุ่นกระบอกน า้ ศลิปะกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศ

เวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสานกับ

เสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรเีวยีดนามและพากสดๆของคณะละคร) น าเสนอเรือ่งราวในชวีติประจ าวัน

ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกลา่วถงึเมอืงหลวงฮานอย 

 

 

 



 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้4) พเิศษ !!! เมน ูบฟุเฟ่นานาชาต ิ

บา่ย จากนั้นน าท่านไปพบกับสนุกที่  สวนสนุก Sun World 

Halong Park น่ัง Queen Cable Car กระเชา้ลอยฟ้า 2 

ชัน้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก! จุคนไดม้ากถงึ 250 คนต่อเที่ยว 

และสามารถรับ-ส่งผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 2,000 คนต่อ

ชั่วโมง กระเชา้ลอยฟ้า 2 ชัน้ยิง่ใหญ่อลังการนี้ จะพาเรา

ขา้มน ้าขา้มทะเลไปตามระยะทาง 2,165 เมตร เชือ่มต่อ

ระหว่างสถานี Ocean station และ Sun station ซึ่งเป็น

จุดสูงสุดบนภูเขา Ba Deo ระหว่างทางนี้เราก็จะไดช้มววิ

ฮาลองเบยเ์หนอืผนืน ้าทีส่วยจนแทบลมืหายใจเลยทเีดยีว 

 (รวมเครือ่งเลน่ทกุชนดิ ยกเวน้บา้นผสีงิ และซุม้เกมสต์า่งๆ) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้5) 

 จากนัน้อสิระใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงและเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ตลาดฮาลอง ไนทม์ารเ์ก็ต มสีนิคา้พืน้เมอืงเวยีดนามและ

สนิคา้จากจนีใหท้า่นไดเ้ลอืกหลากหลาย เหมาะส าหรับซือ้เป็นของฝาก เชน่ กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลัก 

เสือ้ผา้ ผา้พันคอ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

ทีพ่กั : Sea Star Halong / Kenny Halong *** 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม       เมอืงฮาลอง – ลอ่งอา่วฮาลองเบย – ถ า้นางฟ้า – หมูบ่า่นชาวประมง – ฮานอย - 

                   สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                               อาหารเชา้ ,กลางวนั  
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้6) 

 จากนั้น น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงาม
ตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติกร
เอก ณ อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1969 
เกาะ ไดร้ับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยเูนสโกอา่ว
แหง่นีเ้ต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูมากมาย ระหวา่งการลอ่งเรอืท่านจะ
ไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่งๆทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่
ชน ฯลฯ  



เทีย่ง             บรกิารอาหารเทีย่งบนเรอื (มือ้ที7่)เมนูพเิศษ!!!อาหาร
ซฟีู้ ดบนเรอื 

จากนัน้ น าทา่นชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่
สวยงามและน่าประทับใจยิง่นัก ถ ้าแหง่นี้เพิง่ถกูคน้พบเมือ่ไม่นาน
มานีไ้ดม้กีารประดับแสงสตีามผนังและมมุตา่งๆในถา้ซึง่บรรยากาศ
ภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที ่เสรมิเตมิแต่ง 
โดยมนุษยแ์สงสทีีล่งตัว ท าใหเ้กดิจนิตนาการรปูรา่งตา่งๆมากมาย
ทัง้รปูมังกรเสาค ้าฟ้าทัง้ 4 เสา รปูปีกอนิทรรีปูนางฟ้า รปูคูร่ักหนุ่ม
สาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึต่างๆตาม
อัธยาศัย จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ฮานอย ระหว่างทางน าท่าน
เลอืกชมและเลอืกช็อปของฝาก ณ รา้น OTOP จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม  จนสมควรแกเ่วลา
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ  

20.25  น.       เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG565 **มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง** 
22.15  น.      เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง   

   บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท  

   กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 



7.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 
 


