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HAN09 ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง ปาร์ค (3D2N) 

สายการบนิ THAI LION AIR (SL) 

 



UPDATE 05/03/2020 

บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
SL 180 DMK(กรุงเทพ) – HAN(ฮานอย) 07.10 – 09.05 
SL 185 HAN(ฮานอย) – DMK(กรุงเทพ) 20.45 – 22.45 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – 

เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - น่ังกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG 

PARK – HALONG NIGHT MARKET (-/L/D) 
04.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง 

ประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ี 
ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทวัร์ให้ค  าแนะน าเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07.10น. ออกเดินทางสู่  โดยสายการบิน ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม THAI LION AIR 

เทีย่วบินที ่SL 180 

09.05น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ 

เรียบร้อย ... น าท่านออกจาก เมืองฮานอย น าท่านเดินทางสู่   ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็น 
ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวนัตก มีความยาวของชายฝ่ัง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเมืองหลวงและเป็นสถานท่ีๆ นิยมส าหรับการพกัผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบท่ีดึงดูด
ชาวบา้นหลายคนและนกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัมองหาการพกัผอ่นจากเมืองท่ีวุน่วาย นอกจากน้ีทะเลสาปยงัลอ้มรอบดว้ย
สถานท่ีส าคญัมากมายในประวติัศาสตร์ของกรุงฮานอย เช่น ก๊วกเจดีย ์วดักวา่นแถ่งห์ เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 น าท่านเดินทางต่อไปยงั วันเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่ของชาวพุทธท่ีเคยรุ่งโรจน์ในอดีตและมี 
ความส าคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยา่งมาก สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 6 โดยกษตัริย ์Ly Nam De คร้ังเม่ือมี
การสร้างเมืองข้ึนใหม่ ตั้งอยูใ่จกลางเมือง  ลกัษณะเป็นเกาะเล็กๆริมทะเลสาบตะวนัตก  ภายในวดัมีตน้มหาโพธ์ิท่ี
เป็นของขวญัมาจากประเทศอินเดียและเจดียท์รงสูงหลายชั้น 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ
 
 

WEST LAKE 
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น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย์ เพื่อ   ชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรค์สร้างด้วยความล่องเรือ
งดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดรั้บการประกาศเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอ่าวแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มความงาม

ของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ น าท่าน HALONG PARK น่ังกระเช้า 
เพื่อขา้มอ่าวฮาลองไปยงัเกาะระหวา่งน้ีให้ท่านไดช้มวิวอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง 

ใหท้่านเพลินเพลินกบักิจกรรมในฮาลองปาร์คไม่วา่จะเป็นการเท่ียวชม สวนญี่ปุ่ น  

SEN RESTAURANT HANOI 
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เพลิดเพลินกบัการ น่ังรถราง หรือ เพื่อชมทศันียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลอง อิสระให้ขึน้ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel 

ทุกท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจหรือชม เป็นศิลปกรรมประจ าชาติ หุ่นกระบอกน ้ าการแสดงหุ่นกระบอกน ้า 
เป็นการผสมผสานระหวา่งความหลงไหลในเทพกบัความรักชาติอยา่งรุนแรงจนเป็นส่ิงปลูกฝังกนัมาในจิตใจของ
ชาวเวียดนาม นกัเชิดหุ่นจะยืนอยู่หลงัฉากและมีน ้ าท่วมถึงบริเวณเอวและควบคุมตวัหุ่นดว้ยไมไ้ผ่ล ายาว ส าหรับ
เทคนิคการเชิดนั้นไดถู้กปิดบงัเป็นความลบัอยา่งมิดชิดและมีเพียงแค่แห่งเดียวในโลก 

 

KOI  BRIDGE 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

อิสระทุกท่าน ณ มีสินคา้พื้นเมืองเวยีดนามและสินคา้จากจีนใหท้่านไดเ้ลือกหลากหลาย เหมาะตลาดราตรีฮาลอง 
ส าหรับซ้ือเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

พกัที่ Sea Star Halong / Cong Doan Halong  โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

HALONG PARK 
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DAY 2 
 ถ า้นางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – ทะเลสาบคืนดาบ -  วัด

หงอกเซิน – อสิระช้อปป้ิงถนน 36 สาย (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกัถ ้าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเม่ือ 
ไม่นานมาน้ีไดมี้การประดบัแสงสีตามผนงัและมุมต่างๆ ในถ ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีท่ีลงตวัท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทั้งรูปมงักรเสาค ้าฟ้า
พระพุทธรูปศิวลึงค ์ 

ชม ซ่ึงเป็นวถีิชีวติของชาวฮาลองจะสร้างแพท าเป็นท่ีอยูอ่าศยัและมีกะชงัไวส้ าหรับเล้ียงสัตวท์ะเลแพชาวประมง 
เช่นกุง้หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆจากท่ีน่ีไดน้ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซ่ึงถือวา่เป็นสัญลกัษณ์
ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหนัหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่ละ
ท่าน 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!! ชิมไวน์แดง DALAT 

PARADISE CAVE 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านแวะ  ร้านหยก ให้ท่านเลือกซ้ือเป็น 

ของฝาก น าท่านเดินทางต่อไปยงั ทะเลสาบคืนดาบ น าท่านขา้ม  สะพานแสงอาทิตย์ ขา้มไปสู่เกาะหยกชม  วัด

หงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ท่ีมีเต่าสต๊าฟขนาด 
ใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี ภายในวดัยงัมีตะพาบศกัด์ิสิทธ์ิรวมทั้งอานุสาวรียข์อง 
ตรันควอ็กตวน ซ่ึงเป็นแม่ทพัเอกในการต่อสู้กบักองทพัมองโกลและขบัเคล่ือนทพัมองโกลกลบัไปไดส้ าเร็จเม่ือปี 
ค.ศ.1257 วดัหง็อกเซิน หรือวดัเนินหยก เป็นอีกสัญลกัษณ์หน่ึงท่ีส าคญัมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงนั้นเป็น
สะพานไมท่ี้มีนกัท่องเท่ียวท่ีมาทวัร์เวยีดนามท่ีเป็นคู่รักมกัจะมาถ่ายรูปพรีเวสด้ิงกนัท่ีน่ี เม่ือผูท่ี้มาทวัร์เวียดนามขา้ม
สะพานไปก็จะเขา้สู่ประตูวดั ภายดา้นในนั้นจะมีตะพาบอยู ่1 ตวั ท่ีสต๊าฟไวป้ระวติัและความเป็นมานั้นกล่าวไวว้า่ 
ทะเลสาบแห่งน้ีมีตะพาบทั้งหมด 2 ตวั อีกตวัหน่ึงยงัมีชีวติอยูแ่ละอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี 

จากนั้นน าท่าน   มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ อสิระช้อบป้ิงถนน 36 สาย
ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ Sunries Hanoi / Delight Hotel  โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

NGOC  SON 
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DAY 3 
 เมืองนิงบิงห์ – ร้านเย่ือไผ่ – ล่องเรือชมความสวยงามของฮาลองบก  – กรุงเทพฯ 

(สนามบนิดอนเมือง)  (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ให้ท่านได้เมืองนิงบิงห์ 

เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้งทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม น าท่านแวะ ร้านเย่ือไผ่  

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของ 
สามเหล่ียมปากแม่น ้าแดง ในจงัหวดันิงบ่ิงห์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีทั้งภูมิทศัน์อนังดงามของยอดเขาหินปูน แม่น ้ าหลายสาย
ไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้ า และยงัถูกลอ้มรอบด้วยผาสูงชนั จึงท าให้สถานท่ีแห่งน้ีงดงามน่าชม และยงัมี
ร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเ้ห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยส์มยั โบราณ ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ น าท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราท่ีไหลเยน็ ในช่วงแรกของ
การเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้ า ซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระหวา่ง
การเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลิดเพลินกบัการ นัง่เรือ ล่องผา่นทอ้งน ้ า 
และถ ้าต่างๆภายในบริเวณท่านจะได ้ชมทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็น
ทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลบักนัไป ความประทบัใจท่ีไดจ้ากการมาเท่ียวชม เป็นสถานท่ีท่องเทียวทางธรรรมชาติท่ี
สวยงามมากแห่งหน่ึงของเวียตนาม ทิวทศัน์ความสวยงามของท่ีน้ีไดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาติลว้นๆ  และยงั
เป็นสถานท่ีใชถ่้ายท าภาพยนต ์KONG SKULL ISLAND 
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เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ใหท้่านเพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนัสวยงาม 
ของประเทศเวยีดนาม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เพื่อเดินทางกลบัสู่  ท่าอากาศยานนอยไบ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

20.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน  เท่ียวบินท่ี                              THAI LION AIR SL 185

22.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ  
************************************************* 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

NGO DONG RIVER 

 



UPDATE 05/03/2020 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
18 – 20 มนีาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2563 
01 – 03 เมษายน 10989 10989 10989 2500 6500 

08 – 10 เมษายน 10989 10989 10989 2500 6500 

15 – 17 เมษายน 14989 14989 14989 2500 6500 

22 – 24 เมษายน 10989 10989 10989 2500 6500 

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2563 
06 – 08 พฤษภาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

15 – 17 พฤษภาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

29 – 31 พฤษภาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2563 
03 – 05 มถินุายน 9989 9989 9989 2500 6500 

12 – 14 มถินุายน 9989 9989 9989 2500 6500 

19 – 21 มถินุายน 10989 10989 10989 2500 6500 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 



UPDATE 05/03/2020 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  3,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   

 

อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  
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UPDATE 05/03/2020 

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการ   

   บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 



UPDATE 05/03/2020 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

น้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้ร ับยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณลีกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
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เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทั้งหมด 
 ** ยกเว้น กรณวีนัหยุดนักขัตฤกษ์,วนัหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิแจ้งไม่น้อยกว่า 50 วนัก่อนวนัเดินทาง ** 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีา ฯลฯ 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วนั  ก่อนเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการใดๆ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 **ในกรณทีีต่ัดกรุ๊ปหน้าร้านหรือกรุ๊ปเหมา หากมีการยกเลกิ ขออนุญาตเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง** 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง ข้ึนอยู่กบัสายการบิน กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละ

คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุก

คร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพื่อยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณี

ท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่ง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 



UPDATE 05/03/2020 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบั

ส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าห้องพกั

เด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบน

หิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใช้ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใช้รองเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร 

เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหวา่ง

เดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั้งหมดแลว้ 



UPDATE 05/03/2020 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้

ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ 

เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อ

ยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) 

ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-

20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านไดน้ัง่

ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท า

ให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , 

การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีท่านตอ้งการ  



UPDATE 05/03/2020 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

**เม่ือท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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