
 
 
 
 
 
 

 
 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง นงิหบ์งิห ์         

4วนั 3คนื  

โดยสายการบนิ กาตารแ์อรเ์วยส์ ( QR )  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว“ฮาลองเบย”์ 
• เที�ยวเมอืงนงิหบ์งิห ์สมัผสัความงามของ “ฮาลองบก” 
• เคารพศพประธานาธบิดโีฮจมินิห ์วรีบรุษุของชาวเวยีดนาม 
• ชมโชวห์ุน่กระบอกนํ �า วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก 
• ชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 36 สาย 
• พเิศษ !อาหารพื�นเมอืงเวยีดนาม, ซฟีู้ ด และบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิรสเลศิ(Buffet Sen) 
***พเิศษ ! FREE WIFI ON BUS ***   

 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 28  กนัยายน – 01 ตลุาคม  2561 // วนัที� 29  กนัยายน – 02 ตลุาคม  2561             11,900.- 

วนัที� 01-04,02-05 ,03-06 ,04-07,05-08, 28-31 ตลุาคม 2561                             11,900.- 

วนัที� 11-14 ,22-25  ตลุาคม 2561                                                                                13,900.- 

วนัที� 05-08 ,14-17,15-18,17-20,22-25,24-27   พฤศจกิายน 2561                      11,900.- 

วนัที� 01-04 ธนัวาคม 2561                                                                                               11,900.- 

ราคาเร ิ�มตน้เพยีง11,900.- 
         รายการทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

GO1–HAN QR003 

นงิหบ์งิห ์ อา่วฮาลองเบย ์ หุน่กระบอกนํ �า 



 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที� 02-05 ธนัวาคม 2561   / วนัที� 04-07,05-08,07-10 ธนัวาคม  2561                         13,900.- 
 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า  

1. 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ–ฮานอย(สนามบนินอยไบ) 
ฮาลอง–ชอ้ปปิ� งตลาดกลางคนื-ฮาลอง 

 ✈ O 

Cong Doan Halong 
HOTEL (ระดบั 3 ดาว)
หรอืเที�ยมเทา่ พกัที�ฮา
ลอง 1 คนื 

2. ฮาลองเบย-์ถํ �านางฟ้า–นงิหบ์งิห ์ O O O 
YEN NHI HOTEL (ระดบั 
3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั
นงิหบ์งิห ์1 

3. 
นงิหบ์งิห–์ลอ่งฮาลองบก-ถํ �าตาํกอ๊ก-ฮานอย -ทะเลสาบคนื

ดาบ–โชวห์ุน่กระบอกนํ �า-ฮานอย 
O O O 

MOON VIEW HOTEL 
(ระดบั 3 ดาว) หรอื
เทยีบเทา่ พกั ฮานอย1 

4. 
ฮานอย–สสุานลงุโฮ–เจดยีเ์สาเดยีว–ชอ้ปปิ� งถนน36สาย- 
สนามบนินอยไบ – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1: 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-ฮาลอง-ชอ้ปปิ� งตลาด
กลางคนื-ฮาลอง 

11.30 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตารแ์อร์

เวยส์ โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับ  

14.25 น.    ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดย เที�ยวบนิที� QR 834 

16.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 สนามบนินอยไบกรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลองดนิแดนแหง่
มงักรหลับใหลตั �งอยูใ่น จังหวัดกวา่งนงิหซ์ ึ�งจังหวัดนี�จะมพีรมแดนรว่มกบัจนีทางทศิเหนอื โดยรถโคช้ปรับ
อากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม) ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้ง
ทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ(ีThanh Medical Shop อสิระชอ้ปปิ� ง
รา้นยา ระหวา่งทาง) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงและของที�ระลกึที�ตลาดกลางคนืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการตอ่รองสนิคา้ 
ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พื�นเมอืงตา่งมากมาย 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พกัCong Doan Halong HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัที�ฮาลอง 1 คนื 

 

วนัที� 2: ฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง – ถํ �านางฟ้า –นงิหบ์งิห ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูท่า่เรอืเพื�อลอ่งเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์นั�นตามนทิาน
ปรัมปราของชาวเวยีดนามไดก้ลา่วถงึมงักรโบราณซึ�งเคยรอ่นมาลงในอา่วนี�เมื�อครั �งดกึดําบรรพแ์ละชื�อของฮา
ลอง ก็แปลไดว้า่ มงักรรอ่นลง เชญิทา่นสมัผัสจากความงดงามและสมบรูณ์ของอา่วฮาลอง จนทําใหไ้ดร้ับ
การขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มื�อปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหศัจรรยข์อง
ธรรมชาตทิี�ไดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรปูรา่งแปลกตานับพันเกาะ สลับซบัซอ้นเรยีงตัวกนัอยา่งสวยงาม  ผา่น
เกาะตา่งๆ ที�มรีปูรา่งแปลกตา ลกัษณะทั�วไปของอา่วฮาลองนั�นประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกวา่
1,000 เกาะ และมเีนื�อที�กวา่ 4,000 ตารางกโิลเมตรซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของอา่วตังเกี�ยของทะเลจนีใต ้นําทา่น
เขา้ชม ถํ �านางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยตา่งๆภายในถํ�า ที�ประดับตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแตล่ะกอ้นจะมี



 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทศันข์องอา่วฮาลอง 

 หลังอาหารกลางวัน จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซ ึ�งอยูท่างตอนใตข้องเมอืงฮานอย เป็นจังหวดั
ที�มคีวามพเิศษทางธรรมชาต ิซึ�งเป็นลักษณะเดน่อยูอ่ยา่งหนึ�งคอื มพีื�นที�ที�เป็นที�ชุม่นํ�า ในอาณาเขตอนักวา้ง
ใหญไ่พศาล จนพื�นที�นั �นถกูเรยีกวา่ “ อา่วฮาลองบนแผน่ดนิ หรอื ฮาลองบก(Tan Sinh The Bamboo 
Shop , Viet Hoa Jewelry Shop อสิระชอ้ปปิ� ง ระหวา่งการเดนิทาง) 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พกัโรงแรมYEN NHI HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พักที� นงิหบ์งิห ์1 คนื  

 

วนัที� 3: 
นงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืฮาลองบก – ถํ �าตาํกอ๊ก – ฮานอย -ทะเลสาบคนืดาบ – โชวห์ุน่ 

กระบอกนํ �า -ฮานอย 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นลอ่งเรอืพาย ลอ่งไปตามคลอง ซึ�งสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขาหนิปนู ชมทวิทศันอ์นังดงามเขยีว

ขจแีละบรรยากาศอนัแสนสดชื�น ระหวา่งทางไปชมถํ�าตา่งๆจะผา่นนาขา้ว ซึ�งมอียูท่ั �งสองขา้งทาง จากนั�นนํา

ทา่นชม ถํ �าตาํกอ๊ก เป็นถํ�าที�มหีนิงอกหนิยอ้ยอนัน่ามหศัจรรย ์ซึ�งซอ่นตัวอยูใ่นความลกึของเทอืกเขา ภเูขา

และทะเลเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั ทําใหท้ี�นี�มภีมูปิระเทศที�ราวกบัภาพวาด  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงที�มแีมน่ํ �าไหลผา่น”ซึ�งหมายถงึแมนํ่�าแดงที�ไหล

ผา่นตวัเมอืงฮานอย อนัเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตั �งอยูท่างเหนอืของประเทศ มปีระวตัศิาสตร์

ยาวนานกวา่ 2,000 ปี ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นี�มตํีานานกลา่ว

วา่ ในสมยัที�เวยีดนามทําสงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่งั

ไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมื�อไดม้าลอ่งเรอืที�ทะเลสาบแหง่นี� ได ้

มเีตา่ขนาดใหญต่วัหนึ�งไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพื�อทําสงครามกบัประเทศจนี หลังจากที�พระองค์

ไดร้ับดาบมานั�น พระองคไ์ดก้ลับไปทําสงครามอกีครั �ง และไดร้ับชยัชนะเหนอืประเทศจนี ทําใหบ้า้นเมอืงสงบ

สขุ เมื�อเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี� นําทา่นขา้ม สแีดงสดใสสูก่ลาง

ทะเลสาบคนืดาบ ชมวดั หงอ๊กเซนิ วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ ขนาด

ใหญ ่ซึ�งมคีวามเชื�อวา่ เตา่ตวันี� คอืเตา่ศกัดิ�สทิธิ� 1 ใน 2 ตัวที�อาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี�มาเป็นเวลาชา้นาน 

ชมการแสดง ระบาํตุก๊ตานํ �า ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวใน

โลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก (เชดิจากในนํ�าผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครื�องดนตรี

เวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื�องราวในชวีติประจําวัน ประเพณี วฒันธรรมของชาว

เวยีดนาม และบอกกลา่วถงึเมอืงหลวงฮานอย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม MOON VIEW HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัฮานอย 1 คนื 

 

วนัที� 4: 
ฮานอย–สสุานลงุโฮ–วดัเจดยีเ์สาเดยีว (อาหารกลางวนัที�  Buffet Sen) –สนามบนินอยไบ- 

กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 



 
 
 
 
 
 

 
 

เชา้    ระทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมสสุานลงุโฮ สรา้งขึ�นเมื�อปีค.ศ.1973 ชมรา่งของรัฐบรุษุอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึ�งไดร้ับการ
อาบนํ�ายาเป็นอยา่งดอียูใ่นโลงแกว้ภายในหอ้งที�ควบคมุอณุหภมูคิงที� (หมายเหต ุสสุานโฮจมินิหจ์ะปิดทกุ
วนัจนัทร,์ วนัศกุร ์และตลอดท ั�งเดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณ
ภายนอกได)้ ชมบา้นพักที�อยูอ่าศัยของทา่นอดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึ�งครั �งหนึ�งใชเ้ป็นศนูยบ์ญัชาการใน
สงครามเวยีดนาม จากนั�นชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว One Pillar Pagoda ที�มอีายกุวา่ 400 ปี เป็นเจดยีไ์มท้ี�มี
ความงดงามมาก ตั �งอยูบ่นเสาตน้เดยีวกลางสระบวัเป็นที�เคารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแตโ่บราณ 
จากนั�นนํา 

กลางวนั 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร(Buffet Sen) 
/ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพื�อเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

17.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิการต์ารแ์อรเ์วยเ์ที�ยวบนิที� QR 835 

19.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 

หมายเหต ุ :  สสุานโฮจมินิห ์ปิด ต ั�งแตว่นัที� 5 ก.ย – 5 ธ.ค 2561 

(แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้  

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�ว
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 

เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ�นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้  

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�น รวม 800 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 

 
โปรแกรม : เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง นงิหบ์งิห ์ 4วนั 3คนื BY QR   (GO1HAHQR003) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง)

ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั�ว 

ทา่นละ 

28 กนัยายน-01 ตลุาคม 2561  11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2561             11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

01-04 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

03-06 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 



 
 
 
 
 
 

 
 

04-07 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

05-08 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

11-14 ตลุาคม 2561  13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 

22-25  ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 

28-31 ตลุาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

05-08 พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

14-17 พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

15-18   พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

17-20  พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

22-25 พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

24-27  พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

01-04 ธนัวาคม 2561                                                                                                    11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

02-05 ธนัวาคม 2561    13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 

04-07 ธนัวาคม  2561                              13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 

05-08 ธนัวาคม  2561                              13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 

07-10 ธนัวาคม  2561                              13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 

*** ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ่ 4,500.-บาท *** 
ราคานี�รวมรายการทวัร ์ต ั�วเครื�องบนิ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

1. คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยดั ( Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

4. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  

5. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

6. นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 20 กโิลกรัม)  

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับ

ครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 



 
 
 
 
 
 

 
 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%  
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนัก

เกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช ิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง รวม 800 บาท/ทา่น/ทรปิ 

4. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 

เง ื�อนไขการจอง  

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่

ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นกําหนดเนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พกัและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื�อนการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจํา

ตั�วในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหัก

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทาง

เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 


