
CODE: TG81 

NEW !!! สวนสนุก 

ฟรี WIFI ON BUS ฟร ีเสื้อยืดเวียดนาม ท่านละ 1 ตัว 

ไฟล์ทบิน 

Departure      :      BKK  – HAN   TG560   07.45 – 09.35 

Return        :      HAN – BKK    TG565   20.25 – 22.15 

NIDN195284



 

 

 

 

 

วันเดินทาง 

 

ราคา

ผู้ใหญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พักเด่ียว/เดินทาง

ท่านเดียว เพ่ิม 

ท่ีนั่ง หมายเหต ุ

30 – 2   ธ.ค   2562 11,888  

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

 

 

4,500 25  

14 – 16   ธ.ค   2562 11,888 4,500 25  

21 – 23   ธ.ค   2562 12,888 4,500 25  

4 – 6   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

11 – 13   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

18 – 20   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

25 – 27   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

22 – 24   ก.พ   2563 12,888 4,500 25  

29 – 2   มี.ค   2563 12,888 4,500 25  

7 – 9   มี.ค   2563 11,888 4,500 25  

21 – 23   มี.ค   2563 11,888 4,500 25  

28 – 30   มี.ค   2563 11,888 4,500 25  

วันท่ีแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮานอย – นงิห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองเบย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัด     
                  หงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ฮานอย 
                                                                                                                            อาหาร กลางวัน , เย็น 



 

 

 

04.30 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์  สายการบิน Thai 

Airway เจา้หน้าท่ีให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 

07.45 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศ เวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIRWAY  

เท่ียวบินที่ TG560  (บนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่ม เสรฟิ) 

09.35 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเปน็ท่ีเรียบร้อยแล้ว(เวลา

ท้องถิ่นท่ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึง่มีอายุครบ 

1,000 ป ีใน ค.ศ.2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรกัษาความเป็นเอกลักษณ์

ได้อย่างเหนียวแน่น  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณา

เขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน" หรือ ฮาลองบก เป็นเมอืงทีม่ีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา 

เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าว เป็นเมอืงที่ถูกล้อมรอบด้วยยอดเขา ๙๙ ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิส์ิทธ์ิ ถ้าฮา

ลองเบยล์ือช่ือด้วยภูมิทัศน์อันโดดเด่นด้วยภูเขาหินขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยทะเล  นิงหบ์ิงห์ก็โดดเด่นไม้แพก้ัน  เนื่อง

ด้วยภูเขาหินขนาดใหญ่นั้นโอบล้อมนาข้าวในน้ำ เป็นทัศนียภาพที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลทำนาซึง่หาชมที่ไหน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (มื้อ1) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตัง้อยูท่างตอนใต้ของ 

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบิงห์ เป็นพื้นที่ที่

มีทัองภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสาย

ไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผา

สูงชัน จึงทําให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมรี่องรอย

ทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์สมัย 

โบราณ ทําให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นําท่านลงเรือล่องไปตาม

สายธารแห่งธาราที่'ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่าน

จะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาว

หลายกิโลเมตร เปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน เพลิดเพลิน



 

 

กับการ นัง่เรือ ล่องผ่านท้องน้ำ และถ้ำต่างๆภายในบริเวณ

ท่านจะได้ และยังเป็นสถานที'ใช้ถ่ายทําภาพยนต์ จากนั้น

นำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นคร

หลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุง

ฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่ง

ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชม

สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคง

เป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส จากนั้น  นำท่านไปชม ทะเลสาบ

คืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ 

ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์

อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง 

ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาข่าว

สีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล  

ค่ำ   รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร(มื้อ2) 

ท่ีพัก : Delight / Sunries Hanoi *** 3 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเ้คียงกัน  

วันท่ีสอง       จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ –  

                    SUN WORLD HALONG PARK                                                      อาหารเช้า ,กลางวัน ,เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื ้อ3) 

นำท่านสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 

1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซ ึ ่งเม ืองแห่งนี ้ย ังคงร ักษาความเป็น

เอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ท่านไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส 

ตึก อาคารที่สำคัญต่าง นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิ

มินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ใน

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเป็น

เมืองข้ึนของฝรั่งเศสอยู่ ถึง 48ปี ชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วใน

ห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศกุร์) 



 

 

นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไป

คารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย 

หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาดจากนั ้นนำท่านชมทำเน ียบ

ประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสี

เหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ใน

ระยะไกล ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-

2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ช้ันล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ช้ันบนสุดเป็น

ห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่อง

เป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกช่ือว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็น

ศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้า

แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง นำท่านชม การแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ํา 

ศิลปะกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก 

(เชิดจากในนํ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากสดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวใน

ชีวิตประจำวันประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

 

 

 

 

 



 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อ4) พิเศษ !!! เมนู บุฟเฟ่นานาชาต ิ

บ่าย จากนั้นนำท่านไปพบกับสนุกที ่ สวนสนุก Sun World Halong Park นั่ง Queen Cable Car กระเช้าลอยฟ้า 2 ช้ันที่

ใหญ่ที่สุดในโลก! จุคนได้มากถึง 250 คนต่อเที่ยว และสามารถรับ-ส่งผู้โดยสารได้มากถึง 2,000 คนต่อชั่วโมง กระเช้า

ลอยฟ้า 2 ช้ันย่ิงใหญ่อลังการนี้ จะพาเราข้ามน้ำข้ามทะเลไปตามระยะทาง 2,165 เมตร เช่ือมต่อระหว่างสถานี Ocean 

station และ Sun station ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนภูเขา Ba Deo ระหว่างทางนี้เราก็จะได้ชมวิวฮาลองเบย์เหนือผนืน้ำที่สวย

จนแทบลืมหายใจเลยทีเดียว 

 (รวมเครื่องเล่นทุกชนิด ยกเว้นบ้านผีสิง และซุ้มเกมส์ต่างๆ) 

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อ5) 

 จากนั้นอสิระให้ทุกท่านช้อปปิง้และเลือกซือ้สินค้าที่ ตลาดฮาลอง 

ไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าพื้นเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนใหท้่านได้

เลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเปา๋ผ้า

ไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ 

ท่ีพัก : Sea Star Halong / Kenny Halong *** 3 ดาว หรือ

โรงแรมระดับใกล้เคยีงกัน 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสาม       เมืองฮาลอง – ลอ่งอ่าวฮาลองเบย – ถํา้นางฟ้า – หมู่บ่านชาวประมง – ฮานอย - 

                   สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                อาหารเช้า ,กลางวัน  

 



 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อ6) 

 จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู ่ท่าเรือเพื ่อล่องเรือชมความงามตาม
ธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก ณ 
อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการ
ประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขา
หินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือทา่นจะได้ชมความงามของเกาะแกง่
ต่างๆทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ  

เท่ียง             บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อท่ี7)เมนูพิเศษ!!!อาหารซีฟู้ดบน
เรือ 

จากนั้น นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่
สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้
ไดม้ีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้าซึ่งบรรยากาศภายใน
ถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่ เสริมเตมิแต่ง โดยมนุษย์
แสงสีที่ลงตัว ทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรีรูปนางฟ้า รูปคู่รัก
หนุ ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย จากนั ้น นำท่านเดินทางสู ่ ฮานอย 
ระหว่างทางนำท่านเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ ร้าน OTOP จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม  จน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ  

20.25  น.       เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่  TG565 **มีบริการอาหารบนเครื่อง** 
22.15  น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือ
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็น
หลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 
เง่ือนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวรก์ับบริษัททีม่ีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 



 

 

- หรือเลื่อน หรอืยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบรษิัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ ่ม (ในกรณีที ่ผ ู ้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ ) โดยทาง   
   บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
2.ในกรณีท่ีลูกคา้ต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบรษิัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น  
3.การจองทัวร์และชำระคา่บริการ  
- กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท  
   กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตพรอ้มเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 
- ค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทต้องออกตั๋วหรือวีซ่าใกล้วันเดินทาง ท่านจำเปน็ต้องชำระค่าทัวรส์่วนที่เหลอืตามทีบ่ริษัทกำหนดแจง้เท่านัน้ 
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้
หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 
4.การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการ
ใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
5.อัตราค่าบริการนี้รวม  
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทัวร์ข้างต้น 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือระดับใกลเ้คียงกันหรือเมืองใกล้กันกรณีที่พักเต็มหรือช่วงไฮซีซั่น 
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

6. ค่าประกันอบุัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่

ครอบคลุมถึงสขุภาพ การเจบ็ไข้ไดป้่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดทีม่ีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมใีบเสร็จ และมี

เอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 



 

 

7.ค่ารถปรบัอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าทำหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์ คนขบัรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน/ทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน  
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทำการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเป็นเมืองใกล้เคียงกัน  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ
ของผู้จัดกำกับเท่านั้น 



 

 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บรษัิททำไว้ (ไม่

ครอบคลุมถึงสขุภาพ การเจบ็ไข้ไดป้่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดทีม่ีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมใีบเสร็จ และมี

เอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ
ของผู้จัดกำกับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


