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เทีย่วเวยีดนามเหนอืสดุคุม้ !! 
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ฮานอย-ฮาลอง-นงิบงิห ์4วนั 3คนื 
น ัง่กระเชา้ขา้มทะเล ตะลยุสวนสนกุ SUN WORLD 
ทานขา้วบนเรอื+ชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม 
ชมทะเลสาบคนืดาบ+ขอพรวดัหงอกเซนิ+ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจถนน 36 สาย 

 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ 
และหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

 
 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัที ่1 กรงุเทพ – ฮานอย – นงิหบ์ ิง่ห ์                           (-/-/D) 
12.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภูมเิคานเ์ตอร ์

สายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวก 

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

 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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15.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่
VJ902 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

*** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง แตม่จี าหนา่ย *** 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควส หรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง 
 

16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงฮานอย หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ตัว
เมอืงกรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม ซึง่เป็นนครหลวงเก่าแก่ทีม่อีายุครบ 1,000 ปีใน
ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามและเมอืงแหง่นี้ยังคงรักษาความ
เป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น น าทุกทานเดนิทางสูเ่มอืงนงิหบ์งิห ์ซ ึง่อยู่ทางตอนใต ้
ของเมอืงฮานอย เป็นจังหวัดทีม่คีวามพเิศษทางธรรมชาต ิซึง่มลีักษณะเดน่อยู่อยา่งหนึง่คอื มี
พืน้ทีท่ี่เป็นที่ชุม่น ้า ในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาล จนพื้นทีนั่้นถูกเรยีกว่า "อ่าวฮาลองบน
แผ่นดนิ" หรอื ฮาลองบก เป็นเมอืงทีม่ภีูมทัิศน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขาหนิปูน ทีร่าบต ่า 
และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา 99 ยอด จงึถอืวา่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิข์องประเทศเวยีดนาม  

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่Hoa Lu Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัที ่2 ถ า้ตามกก๊ (Tam Coc) – น ัง่เรอืกระจาด – น ัง่กระเชา้ Queen Halong
ตลาดกลางคนือา่วฮาลอง – เมอืงฮาลอง          (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไปทีท่า่เรอื เพือ่ลอ่งเรอืชมฮาลองบก ผา่นชมถ า้ตามกก๊ (Tam Coc) ตาม
กก๊หมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกลา่ววา่ ถ ้านีถ้กูบรรจงสรา้งโดยสายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้

ทีน่ ้าทะเลยังทว่มถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐาน น าท่านลงเรอืพาย ลอ่งไปตาม
แม่น ้า Hoang Long ในชว่งแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ัง
แม่น ้า ซึง่มีความยาวหลายกโิลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรียบ
เหมอืนกับกุย้หลนิของจนี ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ น ัง่เรอืกระจาด ชมทัศนียภาพของ
ภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซับซอ้นสดุลกูหลูกูตาทีส่องขา้งทางเป็นทุ่งนา ในยามทีข่า้วใกลจ้ะถงึเวลา
เก็บเกีย่ว ทอ้งนาจะเป็นสเีหลอืงอรา่มสวยงามเกนิบรรยาย 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านน่ังกระเชา้ Queen Halong เป็นกระเชา้สามสายที่ขา้มทะเลใหญ่ที่สุดของโลก 

สามารถบรรจุได ้230 คนตอ่หนีงกระเชา้ จากนัน้น าท่านสูส่วนสนุก Sun World สวนสนุกแหง่
ใหมข่องเมอืงฮาลอง อสิระใหค้ณุไดเ้พลนิเพลนิกับเครือ่งเลน่ตา่งๆ  

  (ราคาทวัรร์วมคา่น ัง่กระเชา้ขา้มทะเล และรวมคา่เครือ่งเลน่ในสวนสนุก ยกเวน้ พพิธิภณัฑห์ุน่

ขีผ้ ึง้ จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่) สมควรแกเ่วลา น าทา่นน่ังกระเชา้ขา้มฝ่ัง 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชอ้บป้ิงที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) ใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้                   
พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ เชน่ กระเป่า ไมห้อมแกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

 พกัที ่New star Hotel HA LONG หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่3 อา่วฮาลองเบย ์– ถ า้นางฟ้า – หมูบ่า้นชาวเล – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ 
วดัหงอกเซนิ ถนน 36 สาย        (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาตทิี่สรรคส์รา้งดว้ย
ความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอกอา่วฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่1969เกาะ
ไดรั้บการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การ
ยเูนสโกอา่วแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูมากมาย
ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของ
เกาะแก่งต่างๆทัง้เกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชน
ฯลฯน าท่านชมถ า้นางฟ้าชมหินงอกหินยอ้ย
มากมายลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้า
แห่งนี้ เพิ่งถูกคน้พบเมื่อไม่นานมานี้ไดม้ีการ
ประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ ้ าซึ่ง
บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแต่งโดยมนุษยแ์สงสทีีล่งตัว
ท าใหเ้กดิจนิตนาการรปูรา่งตา่งๆมากมายทัง้รปูมังกรเสาค ้าฟ้าทัง้ 4 เสารปูปีกอนิทรรีปูนางฟ้ารูป
คูรั่กหนุ่มสาวพระพุทธรูปฯลฯตลอดจนเลอืกซือ้ส ิน้คา้ทีร่ะสกึตา่งๆตามอัธยาศัยแลว้น าท่านชม
หมูบ่า้นชาวเล ซึง่ชาวบา้นทีน่ี่สว่นใหญจ่ะมอีาชพีเลีย้งสัตวท์ะเลชวีติสว่นใหญข่องพวกเขาจะ
อยู่แต่ในเรือเวลาทีม่เีรือท่องเทีย่วผ่านเขา้มาพวกเขาก็จะน าเรือของพวกเขาที่บรรทุกอาหาร
ทะเลสารพัดชนดิทัง้กุง้หอยปูปลาฯลฯอยู่เต็มล าเรือซึง่ลว้นแต่ยังเป็นสดๆอยู่ทัง้นั้นคอยลอย
เทียบเขา้หาเรือนักท่องเที่ยวเพื่อขายอาหารทะเลใหนั้กท่องเที่ยว ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถ
เลอืกชนดิของอาหารทะเลแลว้ใหเ้ขาปรงุตามเมนูทีต่อ้งการได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม และ
ใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื ภตัตาคาร 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง น าท่านกลับสู ่กรุงฮานอย ชมสถาปตัยกรรมแบบฝร ัง่เศสตกึอาคารทีส่ าคัญต่างยังคงเป็น
การก่อสรา้งและน าท่านชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสจากนั้น น า
ท่านไปชม ทะเลสาบคนืดาบซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอย และ
นักทอ่งเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้   

 
ชม วดัหงอกเซนิ อยูร่มิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยกซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มสีแีดง
สดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย น าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยูท่ีถ่นน 36 สาย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Delight Hotel HA NOI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่4  ฮานอย– กรงุเทพ         (B/-/-) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านสู ่จตัรุสับาดงิห ์ณ จัตุรัส แหง่นี้เป็นสถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพ
ของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที ่2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ของ
ฝร่ังเศสอยู่ถงึ48ปีทีต่ัง้ของอาคารทีโ่ดดเด่น สง่างาม (ถ่ายรูปเฉพะดา้นหนา้สสุาน) น าท่าน
เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรงุฮานอย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

12.15 น. ออกเดนิทางจากกรงุฮานอย กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Vietjet air เทีย่วบนิทีV่J901 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 
27 – 30 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

03 – 06 เม.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

04 – 07 เม.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

11 – 14 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

12 – 15 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

13 – 16 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

17 – 20 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

 24 – 27 เม.ย. 63 10,999 10,999 4,500 

01 – 04 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

03 – 06 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

05 – 08 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

06 – 09 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

08 – 11 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

15 – 18 พ.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

22 – 25 พ.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

03 – 06 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

04 – 07 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

25 – 28 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
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26 – 29 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

27 – 30 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

09 – 12 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

14 – 17 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

21 – 24 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

28 – 31 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

04 – 07 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

11 – 14 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

18 – 21 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

25 – 28 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

01 – 04 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

02 – 05 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

03 – 06 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

08 – 11 ต.ค.63 12,999 12,999 4,500 

09 – 12 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

10 – 13 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

15 – 18 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

16 – 19 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

17 – 20 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

20 – 23 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

21 – 24 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

12 – 15 พ.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

26 – 29 พ.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

03 – 06 ธ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

04 – 07 ธ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

05 – 08 ธ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

07 – 10 ธ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

10 – 13 ธ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

17 – 20 ธ.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

24 – 27 ธ.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

25 – 28 ธ.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

26 – 29 ธ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

27 – 30 ธ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2 ปี 

4,900 

ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาท 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
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(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 
 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้
เดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์
หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ให้
เราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออก
เดนิทางกอ่นจองไฟลท์บนิภายในประเทศทกุคร ัง้ 
 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอแนะน าใหท้่านซือ้ต ัว๋
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 
ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการ
ความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่

คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 3-5 วนักอ่นเดนิทาง หาก
ไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  
 

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์
ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการ
เดนิทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่
สามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้
และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 
 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา 
หากทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวาม
จ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่
เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทั
ฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิโดยสารช ัน้ประหยดั ไป-กลบั พรอ้มคณะ รวมคา่ภาษสีนามบนิ และคา่ธรรมเนยีม   
     เชือ้เพลงิ (ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่น 
     ภายหลัง) และเนือ่งจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของ   
    สายการบนิ 
 น า้หนกักระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ    
    และไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบัสง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยนัโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยงัไมย่นืยนั หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรณุาตดิตอ่
พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกัน ซึง่ทาง
บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แต่
หากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่านทราบว่าบรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผู ้
เดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  
    (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
    คา่ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรบัชาวตา่งชาต ิ 
 คา่น า้หนกักระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
 คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดอ้อกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ทปิคนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาท ตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบ   
    ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากไทย แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และ    
    คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
 

 
 

 
 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมดัจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระมดัจ า จ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่น ภายใน 1 วนั เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิชน่น ัน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตัทิ่านจะโดนยดึมดัจ าโดยทีท่า่นจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเนือ่งมาจาก
บรษิทัฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้น ัน้แลว้ หากทา่น

ส ารองทีน่ ัง่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากท าการจองแลว้ กรุณา

เตรยีมเอกสารส าหรบัการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกต ัว๋หรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  
ใหแ้ก่พนกังานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางส่วนหรอืท ัง้หมด บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้  

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ซึง่ท าใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษิทัฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 3-5 วนักอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิ
ท ัง้หมดใหท้า่นหรอืจดัหาทวัรอ์ ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรบัการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้เนือ่งจากการขอใช้

วลีแชรใ์นสนามบนิน ัน้ ตอ้งมขี ัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรียกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยท ัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ด ้

โดยตรงกอ่นท าการจอง และหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ ีน่ ัง่รถเข็น (Wheelchair), 
เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ ีม่โีรคประจ าตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็ตาม 

ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงน ัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐัของประเทศน ัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบวา่ทางบรษิทัฯและมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์ไมม่สีทิธิท์ ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะอ านาจการ

ตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษิทัฯ มจีุดประสงคท์ี่

ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเท่าน ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 

หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทาง

พรอ้มคณะ 

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้25 วนั กอ่นการเดนิทาง)  

กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

ในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิทกุกรณี 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิ

มกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่

อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของ

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หนึง่ หลงัจากได้
ส ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะ
ปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกั
ส าหรบัผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่กั ท ัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้ 

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบั
เทา่น ัน้ 

 ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการ
กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอื

การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า
น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีน่กัทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนงัสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรบัและรบัทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ น ัน้แตกตา่งกนั ซึง่
ทางบรษิทัฯ จะพยายามจดัหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 3 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่ง

นอ้ย 15 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 
 เมื่อมีการออกต ั๋วเครื่องบินไปแล้ว ไม่สามารถรีฟันได้ อนัเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
 หากทา่นไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทวัร ์ไมส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจาก
คา่บรกิารทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตสุุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็น
ตน้ 

 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล
ใด  ๆก็ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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