
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN09ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง ปาร์ค (3D2N) 

สายการบนิ THAI LION AIR(SL) 
 



 

  

 

บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์(SL): ขึ+นเครื.องที.สนามบินดอนเมือง (DMK) 
SL 180 DMK(กรุงเทพ) – HAN(ฮานอย) 89.;8 – 8<.8= 

SL 185 HAN(ฮานอย)– DMK(กรุงเทพ) ?8.@= – ??.@= 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ+าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (; ชิ+น)และ ถือขึ+นเครื.องบินได้นํ+าหนักไม่เกนิ9 ก.ก. ** 

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

เมืองฮาลอง –ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - นั.งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG 

PARK–HALONG NIGHT MARKET (-/L/D) 
8@.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทยอาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ อาคาร � ชั�น   ประตูทางเขา้หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION AIRโดยมี

เจา้หนา้ที)ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกตลอดขั�นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์ให้
คาํแนะนาํเพื)อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

89.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบิน THAI LION AIR 

เที.ยวบินที. SL 180 

09.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอยผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสมัภาระ

เรียบร้อย ...นาํท่านออกจาก เมืองฮานอยนาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE )เป็น

ทะเลสาบนํ� าจืดที)ใหญ่ที)สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวนัตก มีความยาวของชายฝั)ง �= กิโลเมตร เป็น
ทะเลสาบที)ใหญ่ที)สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที)ๆ นิยมสาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบ
ที)ดึงดูดชาวบา้นหลายคนและนกัท่องเที)ยวที)กาํลงัมองหาการพกัผอ่นจากเมืองที)วุ่นวาย นอกจากนี�ทะเลสาปยงั
ลอ้มรอบดว้ยสถานที)สาํคญัมากมายในประวติัศาสตร์ของกรุงฮานอย เช่น ก๊วกเจดีย ์วดักวา่นแถ่งห์ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางต่อไปยงั วันเฉินก๊วกเป็นวดัจีนที)มีความเก่าแก่ของชาวพุทธที)เคยรุ่งโรจน์ในอดีตและมี

ความสาํคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยา่งมาก สร้างขึ�นในศตวรรษที) A โดยกษตัริย ์Ly Nam De ครั� งเมื)อมี
การสร้างเมืองขึ�นใหม่ ตั�งอยูใ่จกลางเมือง  ลกัษณะเป็นเกาะเลก็ๆริมทะเลสาบตะวนัตก  ภายในวดัมีตน้มหาโพธิI
ที)เป็นของขวญัมาจากประเทศอินเดียและเจดียท์รงสูงหลายชั�น 

เที.ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEST LAKE 

SEN RESTAURANT HANOI 



 

  

 

นาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย์เพื)อ ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที)สรรคส์ร้างดว้ยความ

งดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า �,KLL เกาะไดรั้บการประกาศ
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอ่าวแห่งนี� เตม็ไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม

ความงามของเกาะต่างๆ ทั�งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯจากนั�นเดินทางสู่ HALONG PARKนาํท่าน

นั.งกระเช้าเพื)อขา้มอ่าวฮาลองไปยงัเกาะระหว่างนี� ให้ท่านไดช้มวิวอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ

ของอ่าวฮาลอง ใหท่้านเพลินเพลินกบักิจกรรมในฮาลองปาร์คไม่วา่จะเป็นการเที)ยวชมสวนญี.ปุ่น 

เพลิดเพลินกบัการนั.งรถรางหรือขึ+นชิงช้าสวรรค์ Sunwheelเพื)อชมทศันียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลอง อิสระ

ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทบัใจหรือชมการแสดงหุ่นกระบอกนํ+า เป็นศิลปกรรมประจาํชาติ หุ่น

กระบอกนํ� าเป็นการผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพกบัความรักชาติอยา่งรุนแรงจนเป็นสิ)งปลูกฝังกนั
มาในจิตใจของชาวเวียดนามนกัเชิดหุ่นจะยืนอยูห่ลงัฉากและมีนํ� าท่วมถึงบริเวณเอวและควบคุมตวัหุ่นดว้ยไม้
ไผล่าํยาว สาํหรับเทคนิคการเชิดนั�นไดถู้กปิดบงัเป็นความลบัอยา่งมิดชิดและมีเพียงแค่แห่งเดียวในโลก 

 

KOI  BRIDGE 



 

  

 

คํ.า บริการอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร 

อิสระทุกท่าน ณตลาดราตรีฮาลอง มีสินคา้พื�นเมืองเวียดนามและสินคา้จากจีนให้ท่านไดเ้ลือกหลากหลาย 

เหมาะสาํหรับซื�อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เสื�อผา้ ผา้พนัคอ เสื�อยดืลายเวียดนาม ฯลฯ 

พกัที. Sea Star Halong / Cong Doan Halongโรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเท่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

HALONG PARK 



 

  

 

DAY 2 
ถํ+านางฟ้า– หมู่บ้านชาวประมง– เมืองฮานอย– ร้านหยก – ทะเลสาบคืนดาบ - วัด

หงอกเซิน– อสิระช้อปปิ+ งถนน kl สาย (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   นาํท่านชม ถํ+านางฟ้าชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ)งนกัถํ�าแห่งนี� เพิ)ง

ถูก 
   คน้พบเมื)อไม่นานมานี�ไดมี้การประดบัแสงสีตามผนงัและมุมต่างๆ ในถํ�าซึ)งบรรยากาศภายในถํ�า 

ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที)เสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีที)ลงตวัทาํให้เกิดจินตนาการ
รูปร่างต่างๆ มากมายทั�งรูปมงักรเสาคํ�าฟ้าพระพทุธรูปศิวลึงค ์ 

 

ชม แพชาวประมง ซึ) งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทาํเป็นที)อยูอ่าศยัและมีกะชงัไวส้าํหรับเลี�ยงสัตว์

ทะเลเช่นกุง้หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซื�ออาหารทะเลสดๆจากที)นี)ไดน้าํท่านชมเกาะไก่จูบกนัซึ) งถือว่าเป็น

PARADISE CAVE 



 

  

 

สัญลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  P เกาะหันหน้าเขา้หากันคลา้ยๆกับไก่หรือนกแลว้แต่
จินตนาการของแต่ละท่าน 

เที.ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!!ชิมไวน์แดง DALAT 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ   ชั)วโมง) นาํท่านแวะ ร้านหยกใหท่้านเลือกซื�อเป็น

ของฝาก นาํท่านเดินทางต่อไปยงัทะเลสาบคืนดาบนาํท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย์ขา้มไปสู่เกาะหยกชม วดั

หงอกเซินวดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ที)มีเต่าสต๊าฟ

ขนาดใหญ่ ซึ)งเป็นเต่าที)อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งนี�  ภายในวดัยงัมีตะพาบศกัดิI สิทธิI รวมทั�งอานุสาวรียข์อง 
ตรันควอ็กตวน ซึ)งเป็นแม่ทพัเอกในการต่อสูก้บักองทพัมองโกลและขบัเคลื)อนทพัมองโกลกลบัไปไดส้าํเร็จเมื)อ
ปี ค.ศ.�PS= วดัหง็อกเซิน หรือวดัเนินหยก เป็นอีกสัญลกัษณ์หนึ) งที)สาํคญัมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดง
นั�นเป็นสะพานไมที้)มีนกัท่องเที)ยวที)มาทวัร์เวียดนามที)เป็นคู่รักมกัจะมาถ่ายรูปพรีเวสดิ�งกนัที)นี) เมื)อผูที้)มาทวัร์
เวียดนามขา้มสะพานไปก็จะเขา้สู่ประตูวดั ภายดา้นในนั�นจะมีตะพาบอยู่ � ตวั ที)สต๊าฟไวป้ระวติัและความ
เป็นมานั�นกล่าวไวว้่า ทะเลสาบแห่งนี� มีตะพาบทั�งหมด P ตวั อีกตวัหนึ) งยงัมีชีวิตอยู่และอาศยัอยู่ในทะเลสาบ

แห่งนี�  

จากนั�นนาํท่าน อิสระช้อบปิ+ งถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื� อผา้ 

รองเทา้ ของที)ระลึกต่างๆ ฯลฯ 
คํ.า  บริการอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร 

NGOC  SON 



 

  

 

พกัที. Sunries Hanoi/ Delight Hotel โรงแรมระดบั k ดาวหรือเทยีบเท่า   

DAY 3 
เมืองนิงบิงห์– ร้านเยื.อไผ่–ล่องเรือชมความสวยงามของฮาลองบก–กรุงเทพฯ 

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

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนิงบิงห์ เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ  ชั)วโมง) ใหท่้าน

ไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั�ง 2 ขา้งทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม นาํท่านแวะ ร้าน

เยื.อไผ่ นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบกเป็นแหล่งท่องเที)ยว ที)ตั�งอยู่ทางตอนใต้

ของสามเหลี)ยมปากแม่นํ� าแดง ในจงัหวดันิงบิ)งห์ เป็นพื�นที)ที)มีทั�งภูมิทศัน์อนังดงามของยอดเขาหินปูน แม่นํ� า
หลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตน้ํ� า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จึงทาํใหส้ถานที)แห่งนี� งดงามน่าชม 
และยงัมีร่องรอยทางโบราณคดีที)เผยใหเ้ห็นการตั�งถิ)นฐานของมนุษยส์มยั โบราณ ทาํใหส้ถานที)แห่งนี� ไดรั้บการ
ขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ นาํท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที)ไหลเยน็ 
ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาสองฝั)งแม่นํ� า ซึ) งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที)
ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลิดเพลินกบัการ 
นั)งเรือ ล่องผา่นทอ้งนํ� า และถํ�าต่างๆภายในบริเวณท่านจะได ้ชมทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นสุด
ลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลบักนัไป ความประทบัใจที)ไดจ้ากการมาเที)ยวชม เป็น
สถานที)ท่องเทียวทางธรรรมชาติที)สวยงามมากแห่งหนึ)งของเวียตนาม ทิวทศัน์ความสวยงามของที)นี� ไดรั้บการ
รังสรรคจ์ากธรรมชาติลว้นๆ  และยงัเป็นสถานที)ใชถ่้ายทาํภาพยนต ์KONG SKULL ISLAND 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NGO DONG RIVER 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที.ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ   ชั)วโมง) ใหท่้านเพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนั

สวยงามของประเทศเวยีดนาม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื)อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

20.@=น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที)ยวบินที)SL ;s= 

22.@= น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 
************************************************* 

** หากลกูค้าท่านใดที�จาํเป็นต้องออกตั �วภายใน (ตั �วเครื�องบิน , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั /งก่อนทาํการออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั /งนี/ เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

9-; ท่าน  
อตัราท่านละ 

< เดก็ 9 ผูใ้หญ่ 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

< เดก็ 9 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

อตัรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั �ว
เครื�องบิน

อตัรา  
ท่านละ 



 

  

 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2569 
04 – 06 ธนัวาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

11 – 13 ธนัวาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

18 – 20 ธนัวาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

25 – 27 ธนัวาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน มกราคม256; 
01 – 03 มกราคม 13989 13989 13989 2500 6500 

08 – 10 มกราคม 8989 8989 8989 2500 6500 

15 – 17 มกราคม 9989 9989 9989 2500 6500 

29 – 31 มกราคม 9989 9989 9989 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ2์56; 
05 – 07 กมุภาพนัธ ์ 9989 9989 9989 2500 6500 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์ 9989 9989 9989 2500 6500 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์ 9989 9989 9989 2500 6500 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์ 9989 9989 9989 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม256; 
04 – 06 มนีาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

11 – 13 มนีาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

18 – 20 มนีาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

25 – 27 มนีาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน เมษายน256; 
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 

 



 

  

 

** อตัรานี/ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,B00 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง < ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 9 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

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

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิJ ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที�สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

(ไม่มีที�นั �งบนเครื�องบิน และไม่มีเตียง) 

อตัรานี/เฉพาะนักท่องเที�ยวที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั/น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิJ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาทวัร ์ท่านละ <LLUSD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

;,200 บาท)  

อตัราค่าบริการนี/  รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั #นประหยดั (Economy Class)รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ 

และค่าภาษีนํ#ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง  

กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตั �วเครื�องบนิ ตามที�ตามที�ตาราง 

อตัราคา่บรกิารระบุ 

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ สายการบนิBANGKOK AIRWAYS อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยมีนํ/าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (< ชิ/น) และ ถือขึ/นเครื�องบินได้นํ/าหนักไม่ 

เกิน [ 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 กรณไีมร่วมจะชี#แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� ค่าเบี#ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข

ต า ม 

กรมธรรม)์  



 

  

 

อตัราค่าบริการนี/  ไม่รวม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิิบาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิ�น ตามธรรมเนียม 1,B00 บาทต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง S ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง T ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)ทั #งนี#ท่านสามารถให้

มากกว่านี#ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี# ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็

ก่อนเดนิทางทุกทา่น ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณทีี�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี#าหนกัเกนิกวา่ที�สายการบนินั #นๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั #งนี#ขึ#นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี#ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เงื�อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย \] วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครั #งที� S ท่านละ 5,000บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง T วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี# กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา S_.]] น. 
เท่านั #น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นั �นหมายถงึว่า กรณีที�มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็
จะใหส้ทิธิ Lไปตามระบบ ตามลําดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิJ เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านั/น  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย T] วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�ที�บรษิัท
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ Lยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ Lไมส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่
วา่สว่นในสว่นหนึ�งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ Sh วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีก
เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปลี�ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดที�มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า ^B วนั ก่อนเดินทาง ** 



 

  

 

- ยกเลกิการเดนิทาง15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั #งหมดทั #งนี# 

ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวให้แก่
นกัทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั �งตั �วเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lไมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ�งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั #งสิ#น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย T] วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ#นจรงิทั #งหมด ทั #งนี#ขึ#นอยูก่บัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ#นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั #งแรก ตามจํานวนครั #งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั #งสิ#น 

 

เงื�อนไขสาํคญัอื�นๆที�ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ#นตํ�า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ

ประสานงาน เพื�อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั #ง ทั #งนี# ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�

เป็นกรณพีเิศษทุกครั #งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

• กรณีที�ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื�องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจา้หน้าที�ก่อนทุกครั #ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั #งนี#ขึ#นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั #น สิ�งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื�อเชค็อนิก่อนเครื�องบนิ อยา่งน้อย \ ชั �วโมง โดยในสว่นนี#หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ L

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ#นใดๆทั #งสิ#น  

• กรณทีี�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื#อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 



 

  

 

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย m 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั #งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื�อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที�เกดิขึ#นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที�หลงัจากชาํระเงนิกรณีที�

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

• กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื�อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย h หรอื m วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์# เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั #น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ _ เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี�โมงเยน็กจ็ะเริ�มมดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ S-Tช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lเปลี�ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื�อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี#ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

• เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั #งนี# เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ L ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร



 

  

 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ L

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหท้่าน เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั #งหมดแลว้ 

• กรณีที�ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ#นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ#า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั #งสิ#น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีทิธิ Lไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั #น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที�

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที�ยงัไม่แ (ตั �วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั �วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ#นจรงิทั #งหมด ซึ�งโดย

ส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทั #งนี#ขึ#นอยู่กบักระบวนการและขั #นตอน

ของแต่ละคณะ 

• เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ Lในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที�สดุใหท้า่นไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สดุ  

• ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกัเนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ \ ทา่น (Triple)จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั #นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที�ท่านไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั #งสิ#น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ Lในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทั #งสิ#น 

• ขอสงวนสทิธิ Lการเกบ็คา่นํ#ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ#นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ L ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั #งสิ#น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  



 

  

 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ L ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั #งสิ#น หากเกดิสิ�งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที�ทา่นตอ้งการ  

• รายการนี#เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั #งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 


