
 

 

HBT9190063 ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห ์(3D2N) 
สายการบิน THAI LION AIR (SL) 

 

 

บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร ์(SL) : ขึ+นเครื/องที/สนามบินดอนเมือง (DMK) 

SL 180 DMK(กรงุเทพ) – HAN(ฮานอย) 89.40 – 09.30 
SL 185 HAN(ฮานอย) – DMK(กรงุเทพ) =8.28 – ==.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (� ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื'องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ + ก.ก. ** 



 

 

วนัที/ 1 

กรงุเทพฯ )สนามบินดอนเมือง( – เมืองฮานอย )สนามบิน นอยไบ ( –  เมืองนิงบิงห ์ – ล่องเรอื
นิงบิงห ์หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – รา้นยา – ฮาลองไนทม์ารเ์กต็                         (-
/L/D)                                                                                                                                    
                  

8E.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร � ชั �น 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI LION AIR โดย
มเีจา้หน้าที'ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์
ใหค้าํแนะนําเพื'อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

89.40น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
เที'ยวบนิที' SL 180 

09.30น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพธิี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
เรยีบรอ้ย ...นําท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื'อเดนิทางสู่ 
เมืองนิงบิงห์  ใกลก้บัชายแดนจนี ตั �งอยู่บนระดบัความสูง
จากระดบันํ�าทะเลปานกลาง �,BCD เมตร จงึมอีากาศหนาว
เยน็ตลอดทั �งปี ระยะทางประมาณ E+D กโิลเมตร (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ E ชม.)  

เที/ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอนัลือชื/อ 
 หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู่ เมืองนิงบิงห์ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าตทิั �ง E 

ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 
นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที'ยว ที'ตั �งอยู่ทางตอนใต้ของ
สามเหลี'ยมปากแม่นํ�าแดง ในจงัหวดันิงบิ'งห ์เป็นพื�นที'ที'มที ั �งภูมทิศัน์อนังดงามของยอดเขาหนิปูน แม่นํ�า
หลายสายไหลลดัเลาะ บางสว่นจมอยูใ่ตนํ้�า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึทาํใหส้ถานที'แหง่นี�งดงามน่า
ชม และยงัมรี่องรอยทางโบราณคดทีี'เผยใหเ้หน็การตั �งถิ'นฐานของมนุษยส์มยั โบราณ ทําใหส้ถานที'แห่งนี�
ไดร้บัการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ินําทา่นลงเรอืล่องไปตามสายธารแหง่ธารา
ที'ไหลเยน็ ในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาสองฝั 'งแม่นํ�า ซึ'งมคีวามยาวหลาย
กโิลเมตร  ภาพที'ปรากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อ่าวฮาลอง
เบย ์เพลดิเพลนิกบัการ นั 'งเรอื ล่องผ่านทอ้งนํ�า และถํ�าต่างๆภายในบรเิวณท่านจะได ้ชมทศันียภาพของ
ภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลบักนัไป ความ
ประทับใจที'ได้จากการมาเที'ยวชม เป็นสถานที'ท่องเทียวทางธรรรมชาติที'สวยงามมากแห่งหนึ'งของ
เวยีตนาม ทวิทศัน์ความสวยงามของที'นี�ไดร้บัการรงัสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ  และยงัเป็นสถานที'ใชถ่้ายทาํ
ภาพยนต ์KONG SKULL ISLAND 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากนั �นนําท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองฮาลอง ดนิแดนแหง่มงักรหลบัไหล ระหว่างเดนิทางชื'นชมธรรมชาต ิ
ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั 'งส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสสีนัสวยงามต่างกนัไปตามฤดูกาล ระยะทาง
ประมาณ �DD กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ E ชั 'วโมงครึ'ง) ระหวา่งทางนําทา่นแวะ ร้านยา 

คํ/า บริการอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร 
จากนั �นอสิระใหทุ้กท่านชอ้ปปิ� งและเลอืกซื�อสนิคา้ที' ตลาดฮาลอง ไนทม์ารเ์กต็ มสีนิคา้พื�นเมอืงเวยีดนาม
และสนิค้าจากจนีใหท้่านไดเ้ลอืกหลากหลาย เหมาะสําหรบัซื�อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อม
แกะสลกั เสื�อผา้ ผา้พนัคอ เสื�อยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

พกัที/  CONG DOAN HALONG / SEA STAR HALONG / KENNY HALONG โ รง แ รมระ ดับ  V  ดาว หรือ
เทียบเท่า 

วนัที/ 2 

เมืองฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลองเบย ์ - ถํ+านางฟ้า – หมู่บา้นชาวประมง –  รา้นหยก  – เมือง 
ฮานอย  –  ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย ์– วดัหงอกเซิน – โชวห์ุ่นกระบอกนํ+า                                                                                                            

                                                                                
)B/L/D)                                                                                                                             
                                                                                                                                          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านออกเดนิทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย ์เพื'อ ล่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาตทิี'สรรค์สรา้งดว้ย
ความงดงามดงัภาพวาดโดยจติรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะน้อยใหญ่กว่า �,YDD เกาะไดร้บัการ
ประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี�เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรอื
ทา่นจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆ ทั �งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นําท่านชม ถํ+านางฟ้า ชมหนิ
งอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ'งนักถํ�าแห่งนี�เพิ'งถูกคน้พบเมื'อไม่นานมานี�ไดม้กีาร
ประดบัแสงสตีามผนังและมุมต่างๆ ในถํ�าซึ'งบรรยากาศภายในถํ�าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิี'



 

 

เสรมิเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที'ลงตัวทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทั �งรูปมงักรเสาคํ�าฟ้า
พระพุทธรูปศวิลงึค์ ชม แพชาวประมง ซึ'งเป็นวถิชีวีติของชาวฮาลองจะสรา้งแพทําเป็นที'อยู่อาศยัและมี
กะชงัไวส้าํหรบัเลี�ยงสตัวท์ะเลเช่นกุง้หอยปปูลาท่านสามารถเลอืกซื�ออาหารทะเลสดๆจากที'นี'ไดนํ้าท่านชม
เกาะไก่จูบกนัซึ'งถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  E เกาะหนัหน้าเขา้หากนั
คลา้ยๆกบัไก่หรอืนกแลว้แต่จนิตนาการของแต่ละทา่น 

 
 

เที/ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT  
หลงัอาหารนําท่านแวะชม โรงงานหยก จากนั �นนําท่านเดนิทางกลบัสู่ กรงุฮานอย (ใชเ้วลาการเดนิทาง
ประมาณ [-C ชั 'วโมง) ถงึ กรงุฮานอย นําท่านสู่ใจกลางเมอืง นําท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์ขา้มไปสู่
เกาะหยก ชม วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลงั
เล็กๆ ที'มเีต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ'งเป็นเต่าที'อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี� ภายในวดัยงัมตีะพาบศกัดิ ]สทิธิ ]
รวมทั �งอานุสาวรยีข์อง ตรนัควอ็กตวน ซึ'งเป็นแม่ทพัเอกในการต่อสูก้บักองทพัมองโกลและขบัเคลื'อนทพั
มองโกลกลบัไปได้สําเรจ็เมื'อปี ค.ศ.�EC+ วดัหงอ็กเซนิ หรอืวดัเนินหยก เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึ'งที'สําคญั
มากๆของเมอืงฮานอยสะพานสแีดงนั �นเป็นสะพานไมท้ี'มนีกัท่องเที'ยวที'มาทวัรเ์วยีดนามที'เป็นคู่รกัมกัจะมา
ถ่ายรปูพรเีวสดิ�งกนัที'นี' เมื'อผูท้ี'มาทวัรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปกจ็ะเขา้สูป่ระตูวดั ภายดา้นในนั �นจะมตีะพาบ
อยู่ � ตวั ที'สต๊าฟไวป้ระวตัแิละความเป็นมานั �นกล่าวไวว้่า ทะเลสาบแห่งนี�มตีะพาบทั �งหมด E ตวั อกีตวั
หนึ'งยงัมชีวีติอยู่และอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี� นําท่านชม การแสดงระบาํหุ่นกระบอกนํ+า ศลิปะกรรม
ประจาํชาต ิเอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก 
(เชดิจากในนํ�าผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครื'องดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอ
เรื'องราวในชวีติประจาํวนั ประเพณ ีวฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถงึเมอืงหลวงฮานอย 

คํ/า บริการอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร 
พกัที/  DELIGHT HOTEL / CWD HOTEL / SUNRISE HOTEL โรงแรมระดบั V ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัที/ 3 
จตัรุสับาดิงห ์ – สสุานโฮจิมินห์ – ทาํเนียบประธานาธิบดี  - บา้นพกัลงุโฮ – วดัเจดียเ์สา

เดียว – วดัเจิ/นกวอ๊ก –  วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ+ งถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ – 
กรงุเทพฯ )สนามบินดอนเมือง (                                                                                      ) B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

จากนั �นนําทา่นเดนิทางชม จตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งที'ประธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่นคาํประกาศอสิรภาพของ
เวยีดนามพน้จากฝรั 'งเศสเมื'อ E ก.ย. E[^^ หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึ�นของฝรั 'งเศสอยูถ่งึ ^[ ปี  
นําทา่นเขา้คารวะ สสุานโฮจิมินห ์(ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละศุกร ์เพื'อนํารา่งลุงโฮไปอาบนํ�ายาใหม)่ ภายในบรรจุ
ศพอาบนํ�ายาของท่านโฮจมินิหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ เป็นนักปฏวิตัชิาวเวยีดนาม ซึ'งในภายหลงัไดก้ลาย
มาเป็นนายกรฐัมนตรแีละประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยเวยีดนาม (เวยีดนามเหนือ) หลงัจาก
สิ�นสุดของสงครามเวยีดนาม ไซ่ง่อน เมอืงหลวงเก่าของเวยีดนามใต้ ไดถู้กเปลี'ยนชื'อมาเป็นนครโฮจมินิห ์
เพื'อเป็นเกยีรตแิก่โฮจมินิหโ์ฮจมินิหเ์ป็นบุคคลที'ชาวเวยีดนามถอืว่าเป็นบุคคลที'มคีวามสําคญัเป็นอย่างยิ'ง
ต่อการประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม  

 
จากนั �นนําท่านชม ทาํเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสเีหลอืงทั �งหลงั ปัจจุบนัเป็นสถานที'รบัรองแขก
บา้นแขกเมอืง และเดนิเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัรม่รื'นเขยีวขจไีปดว้ยตน้ไมใ้หญ่น้อยที'ลุงโฮปลูกไว ้นําท่านชม 
บ้านพกัลุงโฮ ที'สรา้งดว้ยไมท้ั �งหลงั ยกพื�นสงูมใีตถุ้นเหมอืนบา้นไทยสมยัก่อน เป็นที'พกัผ่อนและตอ้นรบั
แขก ชั �นบนเป็นหอ้งทาํงานและหอ้งนอน จากนั �นเดนิต่อไปชม วดัเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจนีหลงัเดยีว
ขนาดเลก็ ตั �งอยู่บนเสาต้นเดยีวปักอยู่ในสระบวั ประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10 กร 
ถอืของมงคลรวม 8 อย่าง มตีํานานเล่าว่า“พระเจา้หลไีทโตทรงพระสุบนิเหน็เจา้แมก่วนอมิประทบันั 'งอยูบ่น
ใบบวั และส่งเดก็ชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภเิษกสมรสและไดใ้หก้ําเนิดทายาท
เพศชายพระองคต์ามที'ทรงสบุนิจงึไดโ้ปรดใหส้รา้งวดันี�ขึ�นมาเพื'อแสดงความขอบคุณต่อเจา้แมก่วนอมิ” 



 

 

 
เที/ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบฟุเฟ่ตน์านาชาติ 

หลงัอาหารนําทา่นชม วดัเจิ/นกวอ๊ก ซึ'งเป็นวดัที'เก่าแก่ของชาวพทุธที'เคยรุง่โรจน์ในอดตี วดันี�ตั �งอยูบ่รเิวณ
เกาะเลก็ๆ ตดิรมิทะเลสาบ ซึ'งถายในวดัยงัมตีน้โพธิ ] ที'นํากิ'งของตน้จรงิจากประเทศอนิเดยี ที'พระสมัมาสมั
พุทธเจา้ตรสัรู ้ตั �งอยู่ในพื�นที'บรเิวณของวดัแห่งนี� นําท่านชม วิหารวรรณกรรม สรา้งใน พ.ศ. �B�3 สมยั
พระเจา้หลไีทโตง (Ly Thai Tong) อุทศิใหแ้ด่ขงจื�อ ซึ'งเป็นโรงเรยีนของพวกขุนนางและเป็นมหาวทิยาลยั
แห่งชาติแห่งแรกของเวยีดนาม จากนั �นนําท่าน อิสระช้อบปิ+ งถนน V` สาย  มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านได้
เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ของที'ระลกึต่างๆ ฯลฯ 

สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เพื'อเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

=8.20น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที'ยวบนิที' SL185                               

==.20น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

** หากลกูค้าท่านใดที/จาํเป็นต้องออกตั cวภายใน (ตั cวเครื/องบิน , ตั cวรถทวัร ์, ตั cวรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั +งก่อนทาํการออกตั cวเนื/องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี/ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โป 

รดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ั +งนี+ เพื/อประโยชน์ของตวัท่านเอง **] 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

=-V ท่าน  
อตัราท่านละ 

g เดก็ = ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 20 ปี) 
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 20 
ปี) 

พกัเดี/ยว 
เพิ/ม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั cว
เครื/องบิน

อตัรา  
ท่านละ 



 

 

อตัราท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 256= 
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 256= 
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 

 

** อตัรานี+ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ/น ตามธรรมเนียม g,888 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง g ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง = ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทั +งนี+ ท่านสามารถให้มากกว่านี+ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี+  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิm ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที/สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  =,n88 บาท **  

(ไม่มีที/นั /งบนเครื/องบิน และไม่มีเตียง)   

** บริษทัขอสงวนสิทธิm  อตัรานี+เฉพาะนักท่องเที/ยว ที/ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั+น ** 

อตัราค่าบริการนี+  รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื'องบนิ (ตั kว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ    

  และคา่ภาษนํี�ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี'ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที'ยวใด เที'ยวหนึ'ง   

  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ั kวเครื'องบนิ ตามที'ตามที'ตาราง 

  อตัราคา่บรกิารระบุ 

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ โดยมีนํ+าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (g ชิ+น) และ ถือขึ+นเครื/องบินได้นํ+าหนักไม่  

   เกิน 9 ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที'จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื'อนไขของสายการ   

   บนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� คา่โรงแรมที'พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที'ระบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที'ต่างๆ ตามรายการที'ระบุ กรณีไมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที'ในโปรแกรม 



 

 

� คา่อาหาร ตามรายการที'ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ]ในการเปลี'ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่เบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเที'ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี+  ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะต่างๆ ที'ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ'น ตามธรรมเนียม 1,800 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง � ท่าน รวมไป

ถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ E ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทา่น โดยสว่นนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ]ในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ที'สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที'กระเป๋าสมัภาระที'มนํี�าหนกัเกนิกวา่ที'สายการบนินั �นๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการบนิ และ รุ่นของ

เครื'องบนิแต่ละไฟลท์ที'ใชบ้นิ ซึ'งอาจเปลี'ยนแปลงไดอ้ยูท่ี'สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที'สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ'ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั kวเครื'องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ'ม 7% และภาษหีกั ณ ที'จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เงื/อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 3D วนั ก่อนออกเดนิทาง เนื/องจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชั /นขออนุญาติเกบ็เตม็จาํนวนและ

ไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที'นั 'งการจองภายใน E วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชาํระเงนิในEวนัถดัไป 

ก่อนเวลา �B.DD น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นั 'นหมายถงึวา่ กรณีที'มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ ]ไป

ตามระบบ ตามลาํดบั เนื'องจากทุกพเีรยีด เรามทีี'นั 'งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลี'ยนชื'อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง + วนั ขอสงวนสทิธิ ]ไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีที'ไมส่ามารถ

หาคนมาแทนได ้

 

เงื/อนไขสาํคญัอื/นๆที/ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมขีึ�นตํ'า อยา่งน้อย 20 ท่าน หากตํ'ากวา่กําหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผู้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีี'จะชําระค่าบรกิารเพิ'มเพื'อใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี'จะประสานงาน เพื'อให้ทุกท่านเดนิทางตาม

ความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ]ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื'อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื'นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหน้าเพื'อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลา

งานแลว้ไมส่ามารถเปลี'ยนแปลงได ้

• กรณีที'ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั kวภายในประเทศ เช่น ตั kวเครื'องบนิ , ตั kวรถทวัร์ , ตั kวรถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถามเพื'อ

ยนืยนักบัเจา้หน้าที'ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที'สายการ

บนิอาจมกีารปรบัเปลี'ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิ



 

 

ของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั �น สิ'งสาํคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื'อเชค็อนิก่อนเครื'องบนิ อย่างน้อย 3 ชั 'วโมง โดยใน

สว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ]ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณีที'ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย + วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืตั �งแต่ที'ท่านเริ'มจองทวัร ์เพื'อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื'อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิ'มเตมิ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ]ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที'เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื'อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที'หลงัจากชาํระเงนิกรณีที'ท่านเดนิทางเป็น

ครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที'ใหท้ราบ 

• กรณีที'ออกบตัรโดยสาร (ตั kว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ]ในการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ'ง 

หากทา่นไมด่าํเนินการสง่สาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื'อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอยา่งน้อย C 

หรอื + วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื'องบนิแบบหมูค่ณะ (ตั kวกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลื'อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้

จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเทา่นั �น หากตอ้งการเปลี'ยนแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที'ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที'ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าหอ้งพกัเดี'ยว

ตามที'ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ B เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี'โมงเยน็กจ็ะเริ'มมดืแลว้ สถานที'ท่องเที'ยวต่างๆ จะปิดเรว็

กว่าปกต ิประมาณ �-E ช.ม. การเดนิทางควรเผื'อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที'ท่องเที'ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื'น

ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที'สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื'อแสงแดดกระทบหมิะ

จะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ]เปลี'ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การ

ล่าชา้ของสายการบนิ เงื'อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

สาํคญั หากกรณีที'จาํเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ'ม ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

• เนื'องจากการเดนิทางท่องเที'ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ] 

ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที'

ทอ่งเที'ยวใดที'ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ]ในการไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึ'งใหท้า่น เนื'องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที'ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ]ไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายที'จะเกดิขึ�นตามมา และ จะไมส่ามารถคนื

เงนิคา่ทวัรท์ี'ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ'ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที'สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ'ง มหีน้าใดหน้าหนึ'งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้า

หนึ'งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที'ด่าน



 

 

ตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ ]ไมอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้

อยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรดุ กรณุาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบั

ใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที'บรษิทัเรว็ที'สุด เพื'อยนืยนัการเปลี'ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง 

หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที'บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที'ยงัไมแ่ (ตั kวเครื'องบนิ) ท่านสามารถเปลี'ยนแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออก

บตัรโดยสาร (ตั kวเครื'องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ]ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยที'เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ'งโดยสว่นใหญ่ตั kว

เครื'องบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บักระบวนการและขั �นตอนของแต่ละคณะ 

• เกี'ยวกบัที'นั 'งบนเครื'องบนิ เนื'องจากบตัรโดยสาร (ตั kว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ]ในการ

เลอืกที'นั 'งบนเครื'องบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามที'สดุใหท้า่นไดน้ั 'งดว้ยกนั หรอื 

ใกลก้นัใหม้ากที'สดุ  

• ขอ้มลูเพิ'มเตมิเกี'ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที'พกั เนื'องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งพกัเดี'ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละ

แบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที'ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ]ในการคนื

คา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ'งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ ]การเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ'ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ] ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดั

หยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ'งของผดิกฎหมาย ซึ'งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ] ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ'งของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวน

สทิธิ ]ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิ'งของไวท้ี'โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามที'ทา่นตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที'ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ'ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที'พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ'งอาจจะปรบัเปลี'ยนตามที'ระบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


