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HAN02 ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห ์(3D2N) 
สายการบิน THAI LION AIR (SL) 
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บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร ์(SL) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

SL 180 DMK(กรงุเทพ) – HAN(ฮานอย) 07.40 – 09.30 
SL 185 HAN(ฮานอย) – DMK(กรงุเทพ) 20.20 – 22.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือ
นิงบิงห ์หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ฮาลองไนทม์ารเ์กต็                         (-/L/D)                                                                                                                                                     

04.30น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI LION AIR โดยมี
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้
คําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

07.40น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
เทีย่วบนิที ่SL 180 

09.30น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
เรียบร้อย ...นําท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางสู่ 
เมืองนิงบิงห์  ใกล้กบัชายแดนจนี ตัง้อยู่บนระดบัความสูง
จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมอีากาศหนาว
เย็นตลอดทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2 ชม.)  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอนัลือช่ือ 
 หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู่ เมืองนิงบิงห ์ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชา่ตทิัง้ 2 ขา้ง

ทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ําแดง ในจงัหวดันิงบิง่ห์ เป็นพื้นที่ที่มที ัง้ภูมทิศัน์อนังดงามของยอดเขาหนิปูน แม่น้ํา
หลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ํ้า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จงึทําให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่า
ชม และยงัมรี่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เหน็การตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์สมยั โบราณ ทําให้สถานที่แห่งนี้
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ินําท่านลงเรอืล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่
ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะได้ชมทศันียภาพของภูเขาสองฝ ัง่แม่น้ํา ซึ่งมคีวามยาวหลาย
กโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระหวา่งการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อ่าวฮาลองเบย ์
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เพลดิเพลินกบัการ นัง่เรอื ล่องผ่านท้องน้ํา และถํ้าต่างๆภายในบริเวณท่านจะได้ ชมทศันียภาพของภูเขา
น้อยใหญ่ สลบัซบัซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลบักนัไป ความประทบัใจที่
ไดจ้ากการมาเที่ยวชม เป็นสถานที่ท่องเทยีวทางธรรรมชาตทิี่สวยงามมากแห่งหนึ่งของเวยีตนาม ทวิทศัน์
ความสวยงามของทีน่ี้ไดร้บัการรงัสรรค์จากธรรมชาตลิ้วนๆ  และยงัเป็นสถานที่ใชถ้่ายทําภาพยนต์ KONG 
SKULL ISLAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดนิแดนแห่งมงักรหลบัไหล ระหว่างเดนิทางชื่นชมธรรมชาต ิ
ผ่านชนบทของเวยีดนาม สองฝ ัง่ส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกนัไปตามฤดูกาล ระยะทาง
ประมาณ 100 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่) ระหวา่งทางนําท่านแวะ ร้านยา 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงและเลอืกซื้อสนิคา้ที่ ตลาดฮาลอง ไนท์มารเ์กต็ มสีนิค้าพื้นเมอืงเวยีดนาม
และสนิค้าจากจนีให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสําหรบัซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไม้หอม
แกะสลกั เสือ้ผา้ ผา้พนัคอ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

พกัท่ี  CONG DOAN HALONG / SEA STAR HALONG / KENNY HALONG โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือ
เทียบเท่า 

วนัท่ี 2 
เมืองฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลองเบย ์- ถํา้นางฟ้า – หมู่บา้นชาวประมง – ร้านหยก – เมือง 
ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย ์– วดัหงอกเซิน – โชวห์ุ่นกระบอกน้ํา                                                                                                              

                                                                                                                                       (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดนิทางสู่  ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย ์เพื่อ ล่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วย
ความงดงามดงัภาพวาดโดยจติรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1 ,900 เกาะได้รบัการ
ประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอา่วแห่งนี้เตม็ไปดว้ยภูเขาหนิปนูมากมายระหวา่งการล่องเรอืท่าน
จะไดช้มความงามของเกาะต่างๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นําท่านชม ถํา้นางฟ้า ชมหนิงอก
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หนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกัถํ้าแห่งนี้เพิง่ถูกคน้พบเมื่อไม่นานมานี้ไดม้กีารประดบั
แสงสตีามผนงัและมุมต่างๆ ในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิี่เสรมิเตมิ
แต่งโดยมนุษยแ์สงสทีีล่งตวัทําให้เกดิจนิตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทัง้รูปมงักรเสาคํ้าฟ้าพระพุทธรูปศวิ
ลงึค ์ชม แพชาวประมง ซึ่งเป็นวถิชีวีติของชาวฮาลองจะสรา้งแพทําเป็นทีอ่ยู่อาศยัและมกีะชงัไวส้ําหรับเลีย้ง
สตัวท์ะเลเชน่กุง้หอยปปูลาท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารทะเลสดๆจากทีน่ี่ไดนํ้าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซึ่งถอืว่า
เป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเลก็ๆ  2 เกาะหนัหน้าเข้าหากนัคล้ายๆกบัไก่หรือนก
แลว้แต่จนิตนาการของแต่ละท่าน 

 
 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารซีฟู้ ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT  
หลงัอาหารนําท่านแวะชม โรงงานหยก จากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงฮานอย (ใชเ้วลาการเดนิทาง
ประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ถงึ กรุงฮานอย นําท่านสู่ใจกลางเมือง นําท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์ขา้มไปสู่
เกาะหยก ชม วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจ้าโบราณ และขา้งๆ ศาลเจ้ามอีาคารหลงั
เลก็ๆ ทีม่เีต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวดัยงัมตีะพาบศกัดิส์ทิธิร์วมทัง้
อานุสาวรยีข์อง ตรนัควอ็กตวน ซึ่งเป็นแม่ทพัเอกในการต่อสูก้บักองทพัมองโกลและขบัเคลื่อนทพัมองโกลก
ลบัไปไดส้ําเรจ็เมื่อปี ค.ศ.1257 วดัหงอ็กเซนิ หรอืวดัเนินหยก เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึ่งทีส่ําคญัมากๆของเมอืง
ฮานอยสะพานสแีดงนัน้เป็นสะพานไมท้ีม่นีกัท่องเทีย่วทีม่าทวัรเ์วยีดนามทีเ่ป็นคู่รกัมกัจะมาถ่ายรูปพรเีวสดิ้ง
กนัทีน่ี่ เมื่อผูท้ีม่าทวัรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปกจ็ะเขา้สู่ประตูวดั ภายดา้นในนัน้จะมตีะพาบอยู่ 1 ตวั ทีส่ต๊าฟ
ไวป้ระวตัแิละความเป็นมานัน้กล่าวไวว้่า ทะเลสาบแห่งนี้มตีะพาบทัง้หมด 2 ตวั อกีตวัหนึ่งยงัมชีวีติอยู่และ
อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ นําท่านชม การแสดงระบาํหุ่นกระบอกน้ํา ศลิปะกรรมประจําชาติ เอกลกัษณ์
ของประเทศเวยีดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชดิจากในน้ํา
ผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรเีวยีดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื่องราวใน
ชวีติประจําวนั ประเพณ ีวฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถงึเมอืงหลวงฮานอย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี  DELIGHT HOTEL / CWD HOTEL / SUNRISE HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3 จตัรุสับาดิงห์ – สสุานโฮจิมินห ์– ทาํเนียบประธานาธิบดี  - บา้นพกัลงุโฮ – วดัเจดียเ์สาเดียว 
– วดัเจ่ินกวอ๊ก – วิหารวรรณกรรม – ช้อปป้ิงถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ – 
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กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                                                                       (B/L/-)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําท่านเดนิทางชม จตัุรสับาดิงห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านคําประกาศอสิรภาพของ
เวยีดนามพน้จากฝรัง่เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรัง่เศสอยู่ถงึ 84 ปี  
นําท่านเขา้คารวะ สสุานโฮจิมินห ์(ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละศกุร ์เพื่อนําร่างลุงโฮไปอาบน้ํายาใหม่) ภายในบรรจุ
ศพอาบน้ํายาของท่านโฮจมินิหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ เป็นนกัปฏวิตัชิาวเวยีดนาม ซึ่งในภายหลงัไดก้ลายมา
เป็นนายกรฐัมนตรีและประธานาธบิดีแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยเวยีดนาม (เวยีดนามเหนือ) หลงัจาก
สิ้นสุดของสงครามเวยีดนาม ไซ่ง่อน เมอืงหลวงเก่าของเวยีดนามใต้ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมา เป็นนครโฮจมินิห ์
เพื่อเป็นเกยีรตแิก่โฮจมินิหโ์ฮจมินิหเ์ป็นบุคคลทีช่าวเวยีดนามถอืวา่เป็นบุคคลทีม่คีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่ต่อ
การประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม  

 
จากนัน้นําท่านชม ทาํเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสเีหลอืงทัง้หลงั ปจัจุบนัเป็นสถานที่รบัรองแขก
บา้นแขกเมอืง และเดนิเทา้ต่อไปผา่นสวนอนัร่มรื่นเขยีวขจไีปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ลุงโฮปลูกไว้ นําท่านชม 
บ้านพกัลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพื้นสูงมใีต้ถุนเหมอืนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นที่พกัผ่อนและต้อนรบั
แขก ชัน้บนเป็นหอ้งทํางานและหอ้งนอน จากนัน้เดนิต่อไปชม วดัเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจนีหลงัเดยีว
ขนาดเลก็ ตัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวปกัอยู่ในสระบวั ประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภินิหารม ี10 กร ถอื
ของมงคลรวม 8 อย่าง มตีํานานเล่าวา่“พระเจา้หลไีทโตทรงพระสุบนิเหน็เจา้แม่กวนอมิประทบันัง่อยู่บนใบบวั 
และส่งเดก็ชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภเิษกสมรสและไดใ้หก้ําเนิดทายาทเพศชาย
พระองคต์ามทีท่รงสุบนิจงึไดโ้ปรดใหส้รา้งวดันี้ข ึน้มาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจา้แม่กวนอมิ” 
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

หลงัอาหารนําท่านชม วดัเจ่ินกวอ๊ก ซึ่งเป็นวดัทีเ่ก่าแก่ของชาวพุทธทีเ่คยรุ่งโรจน์ในอดตี วดันี้ตัง้อยู่บรเิวณ
เกาะเลก็ๆ ตดิรมิทะเลสาบ ซึ่งถายในวดัยงัมตี้นโพธิ ์ที่นํากิง่ของต้นจรงิจากประเทศอนิเดยี ที่พระสมัมาสมั
พุทธเจ้าตรสัรู้ ตัง้อยู่ในพื้นที่บรเิวณของวดัแห่งนี้ นําท่านชม วิหารวรรณกรรม สร้างใน พ.ศ. 1613 สมยั
พระเจ้าหลไีทโตง (Ly Thai Tong) อุทศิให้แด่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรยีนของพวกขุนนางและเป็นมหาวทิยาลยั
แห่งชาตแิห่งแรกของเวยีดนาม จากนัน้นําท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

20.20น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL185                                 

22.20น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
03 – 05 พฤษภาคม 62 7,989 7,989 6,989 2,500 6,900 

10 – 12 พฤษภาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

17 – 19 พฤษภาคม 62 7,989 7,989 6,989 2,500 6,900 

31 พ.ค. – 02 ม.ิย. 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2562 
21 – 23 มถิุนายน 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
19 – 21 กรกฎาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
16 – 18 สงิหาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 
06 – 08 กนัยายน 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

23 – 25 กนัยายน 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
07 – 09  ตลุาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

18 – 20 ตลุาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
08 – 10 พฤศจกิายน 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 
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25 – 27 พฤศจกิายน 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  2,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ ** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ   

   บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
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 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ต า ม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง

วนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบั

ยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มา

ใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่

ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
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 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 
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 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 
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 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 


