
              

 

    

HAN02 ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห ์(3D2N) 
สายการบิน THAI LION AIR (SL) 

 

 

บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร ์(SL) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (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
นิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ฮาลองไนทม์ารเ์กต็                         (-/L/D)                                                                                                                                                     

04.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI LION AIR โดย
มเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์
ใหค้าํแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

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

09.30น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพธิี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
เรยีบร้อย ...นําท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดนิทางสู่ 
เมืองนิงบิงห์  ใกล้กบัชายแดนจนี ตัง้อยู่บนระดบัความสูง
จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาว
เยน็ตลอดทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2 ชม.)  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอนัลือช่ือ 
 หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู่ เมืองนิงบิงห์ ให้ท่านได้เพลดิเพลนิไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าตทิัง้ 2 

ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 
นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ําแดง ในจงัหวดันิงบิง่ห์ เป็นพื้นที่ที่มทีัง้ภูมทิศัน์อนังดงามของยอดเขาหนิปูน แม่น้ํา
หลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตน้ํ้า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึทาํใหส้ถานที่แห่งนี้งดงามน่า
ชม และยงัมรี่องรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้หน็การตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มยั โบราณ ทําให้สถานที่แห่งนี้
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ินําท่านลงเรอืล่องไปตามสายธารแห่งธารา
ทีไ่หลเยน็ ในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะได้ชมทศันียภาพของภูเขาสองฝัง่แม่น้ํา ซึง่มคีวามยาวหลาย
กโิลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน กุ้ยหลนิของจนี หรอื อ่าวฮาลอง
เบย ์เพลดิเพลนิกบัการ นัง่เรอื ล่องผ่านท้องน้ํา และถํ้าต่างๆภายในบรเิวณท่านจะได ้ชมทศันียภาพของ
ภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลบักันไป ความ
ประทับใจที่ได้จากการมาเที่ยวชม เป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของ



              

 

    

เวยีตนาม ทวิทศัน์ความสวยงามของทีน่ี้ไดร้บัการรงัสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ  และยงัเป็นสถานทีใ่ชถ่้ายทํา
ภาพยนต ์KONG SKULL ISLAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดนิแดนแห่งมงักรหลบัไหล ระหว่างเดนิทางชื่นชมธรรมชาต ิ
ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝัง่ส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสนัสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล ระยะทาง
ประมาณ 100 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่) ระหว่างทางนําท่านแวะ ร้านยา 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงและเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ตลาดฮาลอง ไนท์มารเ์กต็ มสีนิคา้พืน้เมอืงเวยีดนาม
และสนิค้าจากจนีให้ท่านได้เลอืกหลากหลาย เหมาะสําหรบัซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไมห้อม
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 ชมความงามตามธรรมชาตทิี่สรรคส์รา้งด้วย
ความงดงามดงัภาพวาดโดยจติรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้บัการ
ประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรอื
ท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นําท่านชม ถํา้นางฟ้า ชมหนิ
งอกหนิยอ้ยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นักถํ้าแห่งนี้เพิง่ถูกคน้พบเมื่อไม่นานมานี้ได้มกีาร
ประดบัแสงสตีามผนังและมุมต่างๆ ในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิี่
เสรมิเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทําให้เกิดจนิตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทัง้รูปมงักรเสาคํ้าฟ้า
พระพุทธรูปศิวลงึค์ ชม แพชาวประมง ซึ่งเป็นวถิชีวีติของชาวฮาลองจะสรา้งแพทําเป็นที่อยู่อาศยัและมี
กะชงัไวส้ําหรบัเลีย้งสตัวท์ะเลเช่นกุ้งหอยปปูลาท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารทะเลสดๆจากทีน่ี่ ไดนํ้าท่านชม



              

 

    

เกาะไก่จูบกนัซึ่งถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหนัหน้าเขา้หากนั
คลา้ยๆกบัไก่หรอืนกแลว้แต่จนิตนาการของแต่ละท่าน 

 
 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT  
หลงัอาหารนําท่านแวะชม โรงงานหยก จากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัสู่ กรงุฮานอย (ใช้เวลาการเดนิทาง
ประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ถงึ กรงุฮานอย นําท่านสู่ใจกลางเมอืง นําท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์ขา้มไปสู่
เกาะหยก ชม วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลงั
เล็กๆ ที่มเีต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าที่อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ี ภายในวดัยงัมตีะพาบศกัดิส์ทิธิ ์
รวมทัง้อานุสาวรยีข์อง ตรนัควอ็กตวน ซึ่งเป็นแม่ทพัเอกในการต่อสู้กบักองทพัมองโกลและขบัเคลื่อนทัพ
มองโกลกลบัไปได้สําเรจ็เมื่อปี ค.ศ.1257 วดัหงอ็กเซนิ หรอืวดัเนินหยก เป็นอีกสญัลกัษณ์หนึ่งที่สําคญั
มากๆของเมอืงฮานอยสะพานสแีดงนัน้เป็นสะพานไมท้ีม่นีักท่องเทีย่วทีม่าทวัรเ์วยีดนามทีเ่ป็นคู่รกัมกัจะมา
ถ่ายรปูพรเีวสดิง้กนัทีน่ี่ เมือ่ผูท้ีม่าทวัรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปกจ็ะเขา้สู่ประตูวดั ภายดา้นในนัน้จะมตีะพาบ
อยู่ 1 ตวั ที่สต๊าฟไว้ประวตัแิละความเป็นมานัน้กล่าวไว้ว่า ทะเลสาบแห่งนี้มตีะพาบทัง้หมด 2 ตวั อกีตวั
หนึ่งยงัมชีวีติอยู่และอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ นําท่านชม การแสดงระบาํหุ่นกระบอกน้ํา ศลิปะกรรม
ประจาํชาต ิเอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก 
(เชดิจากในน้ําผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครื่องดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอ
เรือ่งราวในชวีติประจาํวนั ประเพณ ีวฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถงึเมอืงหลวงฮานอย 

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

วนัท่ี 3 
จตัรุสับาดิงห ์– สสุานโฮจิมินห ์– ทาํเนียบประธานาธิบดี  - บา้นพกัลงุโฮ – วดัเจดียเ์สาเดียว 
– วดัเจ่ินกวอ๊ก – วิหารวรรณกรรม – ช้อปป้ิงถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ – 
กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                                                                       (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นําท่านเดนิทางชม จตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ่้านคําประกาศอสิรภาพของ
เวยีดนามพน้จากฝรัง่เศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรัง่เศสอยูถ่งึ 84 ปี  
นําท่านเขา้คารวะ สสุานโฮจิมินห ์(ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละศุกร ์เพื่อนํารา่งลุงโฮไปอาบน้ํายาใหม่) ภายในบรรจุ
ศพอาบน้ํายาของท่านโฮจมินิหน์อนสงบอยู่ในโลงแก้ว เป็นนักปฏวิตัชิาวเวยีดนาม ซึ่งในภายหลงัไดก้ลาย
มาเป็นนายกรฐัมนตรแีละประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยเวยีดนาม (เวยีดนามเหนือ) หลงัจาก
สิน้สุดของสงครามเวยีดนาม ไซ่ง่อน เมอืงหลวงเก่าของเวยีดนามใต้ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นนครโฮจมินิห ์



              

 

    

เพื่อเป็นเกยีรตแิก่โฮจมินิห์โฮจมินิห์เป็นบุคคลที่ชาวเวยีดนามถอืว่าเป็นบุคคลที่มคีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่
ต่อการประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม  

 
จากนัน้นําท่านชม ทาํเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสเีหลอืงทัง้หลงั ปัจจุบนัเป็นสถานทีร่บัรองแขก
บา้นแขกเมอืง และเดนิเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มรื่นเขยีวขจไีปดว้ยต้นไมใ้หญ่น้อยทีลุ่งโฮปลูกไว้ นําท่านชม 
บ้านพกัลุงโฮ ทีส่รา้งด้วยไมท้ัง้หลงั ยกพืน้สูงมใีต้ถุนเหมอืนบา้นไทยสมยัก่อน เป็นทีพ่กัผ่อนและต้อนรบั
แขก ชัน้บนเป็นห้องทํางานและห้องนอน จากนัน้เดนิต่อไปชม วดัเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจนีหลงั
เดยีวขนาดเลก็ ตัง้อยู่บนเสาต้นเดยีวปักอยู่ในสระบวั ประดษิฐานรปูเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10 
กร ถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง มตีํานานเล่าว่า“พระเจา้หลไีทโตทรงพระสุบนิเหน็เจา้แม่กวนอมิประทบันัง่อยู่
บนใบบวั และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภเิษกสมรสและได้ให้กําเนิด
ทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบนิจงึได้โปรดให้สร้างวดันี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่
กวนอมิ” 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบฟุเฟ่ตน์านาชาติ 



              

 

    

หลงัอาหารนําท่านชม วดัเจ่ินกวอ๊ก ซึง่เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ของชาวพุทธทีเ่คยรุง่โรจน์ในอดตี วดันี้ตัง้อยู่บรเิวณ
เกาะเลก็ๆ ตดิรมิทะเลสาบ ซึง่ถายในวดัยงัมตี้นโพธิ ์ทีนํ่ากิง่ของต้นจรงิจากประเทศอนิเดยี ทีพ่ระสมัมาสมั
พุทธเจา้ตรสัรู ้ตัง้อยู่ในพื้นทีบ่รเิวณของวดัแห่งนี้ นําท่านชม วิหารวรรณกรรม สรา้งใน พ.ศ. 1613 สมยั
พระเจา้หลไีทโตง (Ly Thai Tong) อุทศิใหแ้ด่ขงจือ้ ซึง่เป็นโรงเรยีนของพวกขุนนางและเป็นมหาวทิยาลยั
แห่งชาติแห่งแรกของเวยีดนาม จากนัน้นําท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มสีนิค้าราคาถูกให้ท่านได้
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 ทกุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน

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 มถินุายน 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 ตลุาคม 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 

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 ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ ** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   



              

 

    

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนัก

ไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสาย

การ   

   บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ต า ม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้

ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง

ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 



              

 

    

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง

วนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบั

ยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มา

ใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่

นัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจาํเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



              

 

    

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์



              

 

    

ในการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  



              

 

    

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


