
 

 
 

บินด้วยสายการบินเวียตเจท็ (VJ) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู(BKK) 

VJ902 BKK(สวุรรณภมิู) –HAN(ฮานอย) 15.05 – 16.55 
VJ901 HAN(ฮานอย)– BKK(สวุรรณภมิู) 12-15 – 14.05 

 
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง  15 ก.ก.และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**  
 

 ฟรีเส้ือเวียดนามท่านละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 
 พกัโรงแรมฮานอย 2 คืน 3ดาว / ฮาลอง 1 คืน 3ดาว  



 

 
DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ – ท่าอากาศยานนอยไบเมืองฮานอย–ถนน 36 สาย  ( –/–/D) 
12.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4เคาน์เตอร์สายการบินเวยีตเจ็ท โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาใน
การเช็คอนิ สายการบินจะปิดให้ท าการเช็คอนิก่อนเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง* 

15.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบินเวยีตเจ็ท
เท่ียวบินท่ี VJ902ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที  
**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน า้หนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก.  ** 



16.55    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม 
น าท่านอิสระชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย เป็นยา่นท่ีมีสินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า 

เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ 

ค า่  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ!!เฝอเวยีดนาม 
น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั FIRST EDEN HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า   

DAY2  เมืองห่านาม –ล่องเรือชิมน า้ชาเวยีดนาม –วดัตามจุ๊ก–เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลองไนท์มาเกต็  
           

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าทุกท่านออกเดินทางไป เมืองห่านาม เป็นเมืองมีนิคมอุตสาหกรรมรวม 8 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นของ
ญ่ีปุ่น เกาหลีจึงไม่ตอ้งแปลกใจถา้มาห่านามดว้ยมอเตอร์เวย ์ และเห็นการพฒันาโลจิสติกส์ของเมือง
เป็นระยะ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเพื่อน าท่าน ล่องเรือพร้อมชิมน ้าชาเวยีดนามและไดช้มความงาม
ของแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของเวยีดนาม วดัตามจุ๊กหรือท่ีถูกเรียกวา่แหล่งท่องเท่ียวเชิงจิตวญิญาณ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวตั้งอยูต่รงกลางเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อคน้ควา้ดินแดนแห่งพุทธศาสนา วดั
แห่งน้ีเป้นวดัท่ีมีพื้นท่ีกวา้งถึง 5พนัเฮกตาร์ รวมสระน ้าท่ีกวา้ง ใหญ่เขาหินธรรมชาติและป่าดงดิบ มี
ส่ิงปลูกสร้างหลกัคือ วดัหงอก วหิารตามเท ้วหิารฟาบจู๋ วหิารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์
ประชุมนานาชาติกลางสระน ้า 

 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ระหวา่งเดินทางช่ืนชม
ธรรมชาติ ผา่นชนบทของเวยีดนาม สองฝ่ังส่วนใหญ่จะเป็นนาขา้วสีสันสวยงามต่างกนัไปตาม
ฤดูกาล ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง)  ระหวา่งทางแวะ 
ร้านยา จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงและเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ตลาดฮาลองไนท์มาร์เกต็ มีสินคา้
พื้นเมืองเวยีดนามและสินคา้จากจีนใหท่้านไดเ้ลือกหลากหลาย เหมาะส าหรับซ้ือเป็นของฝาก เช่น 
กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

ค า่  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั SEA STAR HALONG HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า   



 
DAY3 ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ า้นางฟ้า– เมืองฮานอย –วดัหงอกเซิน– 

ทะเลสาบคืนดาบ    (B/L/D) 
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย์ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรค์
สร้างดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่
กวา่ 1,900 เกาะไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอ่าวแห่งน้ีเตม็ไปดว้ย
ภูเขาหินปูนมากมายระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมา
เกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ หลงัจากนั้นน าท่านชมถ า้นางฟ้าชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่
สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกัถ ้าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเม่ือไม่นานมาน้ีไดมี้การประดบัแสงสี
ตามผนงัและมุมต่างๆในถ ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ี
เสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีท่ีลงตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมงักร 
เสาค ้าฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ!!!อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พเิศษไวน์แดง DALAT 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฮานอย(ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ช่ัวโมง)ระหวา่งทางแวะ
ชมร้านหยกอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 
น าทานสู่จุดใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ขา้มสะพานแสงอาทิตย ์ขา้มไปสู่เกาะ
หยกน าท่านไปชม วดัหงอกเซิน  วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ 
ศาลเจา้มีอาคารหลงัเลก็ๆ ท่ีมีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี 
ภายในวดัยงัมีตะพาบศกัด์ิสิทธ์ิรวมทั้งอานุสาวรียข์อง ตรันควอ็กตวน ซ่ึงเป็นแม่ทพัเอกใน
การต่อสู้กบักองทพัมองโกลและขบัเคล่ือนทพัมองโกลกลบัไปไดส้ าเร็จเม่ือปี ค.ศ.1257  



 
 
 
 
 
 
 
วดัหงอ็กเซิน หรือวดัเนินหยก เป็นอีกสัญลกัษณ์หน่ึงท่ีส าคญัมากๆของเมืองฮานอยสะพาน
สีแดงนั้นเป็นสะพานไมท่ี้มีนกัท่องเท่ียวท่ีมาทวัร์เวยีดนามท่ีเป็นคู่รักมกัจะมาถ่ายรูปพรีเวส
ด้ิงกนัท่ีน่ี เม่ือผูท่ี้มาทวัร์เวยีดนามขา้มสะพานไปกจ็ะเขา้สู่ประตูวดั ภายดา้นในนั้นจะมี
ตะพาบอยู ่1 ตวั ท่ีสต๊าฟไวป้ระวติัและความเป็นมานั้นกล่าวไวว้า่ ทะเลสาบแห่งน้ีมีตะพาบ
ทั้งหมด 2 ตวั อีกตวัหน่ึงยงัมีชีวติอยูแ่ละอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี 

ค า่   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ!!!เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั FIRST EDEN HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า   

 
DAY4 เจดีย์เฉินก๊วก– ทะเลสาบตะวนัตก –ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย –กรุงเทพฯ

(สุวรรณภูม)ิ        
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดียท่ี์ส าคญัและเก่าแก่ของชาวเวยีดนาม ตั้งอยูใ่น
พื้นท่ีของวดัเฉินก๊วกเป็นวดัท่ีอยูใ่จกลางเมืองใกลก้บัทะเลสาบตะวนัตกของเมืองฮานอย
เจดียแ์ห่งน้ี ใชศิ้ลปะท่ีมีการผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหวา่งสถาปัตยกรรมจีนและ
เวยีดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลกัษณะเหมือนกนั จากชั้นล่างถึงชั้นบน 
ต่างเพียงจะมีขนาดเลก็ลงตามความสูงท่ีช่องหนา้ต่างของแต่ละชั้นจะเป็นท่ีประดิษฐานของ
ประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจา้ ตามความเช่ือของพุทธมหายาน ซ่ึงมองเห็น
เด่นชดัจากภายนอก ไล่เลียงข้ึนไปตรงกนั ตวัเจดียก่์อสร้างดว้ยอิฐสีแดง ชั้นล่างดา้นหนา้จะ
มีแท่นส าหรับใหน้กัท่องเท่ียวบูชา ภายในมีจารึกประวติัความเป็นมาทั้งของเจดียแ์ละพระ
ศรีศากยมุนีปางปรินิพพานท่ีท าดว้ยทองค า 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่
ท่ีสุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวนัตก มีความยาวของชายฝ่ัง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเมืองหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

และเป็นสถานท่ีๆ นิยมส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบท่ีดึงดูดชาวบา้น
หลายคนและนกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัมองหาการพกัผอ่นจากเมืองท่ีวุน่วาย 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

12.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวยีตเจ็ท เท่ียวบินท่ี VJ901ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที  

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน า้หนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก.   

14.05   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

19 – 22  พฤษภาคม 2565 13,888 3,000 



26 – 29 พฤษภาคม 2565 13,888 3,000 

03 – 06  มิถนุายน 2565 14,888 3,000 

17 – 20 มิถนุายน 2565 13,888 3,000 

14 – 17 กรกฎาคม 2565 14,888 3,000 

22 – 25 กรกฎาคม 2565 14,888 3,000 

11 – 14 สิงหาคม 2565 14,888 3,000 

22 – 25 สิงหาคม 2565 13,888 3,000 

08 – 11 กนัยายน 2565 13,888 3,000 

22 – 25 กนัยายน 2565 13,888 3,000 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป 

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

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน **  
 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท**  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

 
 

ข้อส าคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา  
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั ( ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์( WHEEL CHAIR) หรอื 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมน้ํีาหนกัไมเ่กนิ 15ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได้
น้ําหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไข
ของสายการบนิ) ** 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง  กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะ บุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญัทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น 
กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
- ค่าเบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 10,000 USD 
 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัคนไทย ในกรณปีระกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่าํนกัในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 



- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทาํได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาทต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant)ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าตรวจ RT PCR ท่ีไทยก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ATK(มีใบรบัรอง) ก่อนเดินทาง 24 ชม. อย่างใดอย่างหน่ึง 

- โรงแรมกกัตวั1คืน เพ่ือรอผลตรวจ PCR(TEST&GO) 

 

เง่ือนไขการจอง  

- กรณุาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท  
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ ( WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรณุาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไมช่าํระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักําหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านใดไมว่่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณลีกูคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50 %ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้า่ยตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  



- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร์  เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ
ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลกูคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรมและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อจลาจล , การปิดด่าน ,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ , ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้า่ยทุก

อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรพัยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวั

นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไมส่ามารถนํามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อยา่งน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรณุาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึ



สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์( WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไมด่าํเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนน้ีทางบรษิทั

จะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น



การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรดุแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรดุ กรณุา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กัเนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว ( SINGLE) และหอ้งคู่ ( TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ( TRIPLE) 

จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว*  

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 
 


