รหัสทัวร 1900012
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห 3 วัน 2 คืน (SL)
สัมผัสทัศนียภาพอาวฮาลองเบย ลองเรือกระจาดชมธรรมชาติฮาลองบก
สุสานลุงโฮ ทะเลสาบคืนดาบ วิหารวรรณกรรม อิ่มไมอั้น SEN บุฟเฟตนานาชาติ
ชมโชวการแสดงหุนกระบอกนํ้า

บินดวยสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
SL 180
SL 185

DMK(กรุงเทพ) – HAN(ฮานอย)
HAN(ฮานอย) – DMK(กรุงเทพ)

07.40 – 09.30
20.20 – 22.20

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น)
และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. **
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงบิงห
– ลองเรือนิงบิงห หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – รานยา – ฮาลองไนทมารเก็ต
04.30น. คณะพร อมกั น ณ ท าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผู  โ ดยสารขาออกระหว า งประเทศ อาคาร 1 ชั ้ น 3 ประตู ท างเข า หมายเลข 7-8
เคานเตอร สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการต อนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้ นตอนการเช็ คอิ น และ หัวหนาทัวร ให คํา แนะนําเพื่ อเตรี ยม
ความพรอมกอนออกเดินทาง
07.40น. ออกเดิ นทางสู  ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวี ยดนาม โดยสายการบิ น
THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 180
09.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุ ลกากร
รับกระเปา สั มภาระเรียบรอยนําท านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางสู เมืองนิงบิ ง ห
ใกลกับชายแดนจีน ตั้งอยูบนระดั บความสูงจากระดั บนํ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึง
มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวี ยดนามอั นลื อชื่ อหลัง อาหารนํ า
ทานเดินทางสู เมืองนิงบิงห ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2
ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนามนําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮา
ลองบก เปนแหลงทองเที่ยว ที่ตั้งอยูทางตอนใต ของสามเหลี่ยมปากแมนํ้าแดง ในจังหวัด
นิงบิ่งห เปนพื้นที่ทม
ี่ ีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมนํ้าหลายสายไหลลัดเลาะ
บางสวนจมอยูใตนํ้า และยังถู กล อมรอบดวยผาสู งชัน จึงทําใหสถานที่แห งนี้ ง ดงามน าชม
และยังมี รองรอยทางโบราณคดี ที่เผยใหเห็ นการตั้ งถิ่ นฐานของมนุ ษยสมัย โบราณ ทําให
สถานที่แหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นําทานลง
วันที่ 1

คํ่า

พักที่

วันที่ 2
เชา

เรื อล องไปตามสายธารแห ง ธาราที่ ไ หลเย็ น ในช วงแรกของการเดิ นทางท า นจะได ช ม
ทัศนียภาพของภูเขาสองฝﻤงแมนํ้า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหวาง
การเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกั บ
การ นั่งเรือ ลองผ านท องนํ้ า และถํ้ าต างๆภายในบริ เวณท า นจะได ชมทัศนี ยภาพของ
ภู เขาน อยใหญ สลั บซับซ อ นสุ ดลู กหู ลู กตา สองข างทางเป นทุ  งนาบ า งทุ  งหญ า คาบ า ง
สลับกันไป ความประทับใจที่ไดจากการมาเที่ยวชม เปนสถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติ
ที่สวยงามมากแหงหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศนความสวยงามของที่นี้ไดรับการรังสรรค จาก
ธรรมชาติ ล ว นๆ และยั ง เป นสถานที ่ ใช ถ า ยทํ า ภาพยนต KONG SKULL ISLAND
หลังจากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ระหวางเดิ นทาง
ชื่นชมธรรมชาติ ผานชนบทของเวี ยดนาม สองฝﻤงส วนใหญ จะเปนนาข าวสี สันสวยงาม
ตางกันไปตามฤดู กาล ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใชเวลาเดิ นทางประมาณ 2
ชั่วโมงครึ่ง) ระหวางทางนําทานแวะ รานยา
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิ สระให ทุ กท านชอปปﻥงและเลือกซื้อสิ นค าที่ ตลาดฮาลอง ไนทมารเก็ต มีสินค า
พื้นเมืองเวียดนามและสิ นคาจากจีนใหทานไดเลื อกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื้อ เป นของ
ฝาก เชน กระเปาผาไหม ไมหอมแกะสลั ก เสื้อผา ผาพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
CONG DOAN HALONG / SEA STAR HALONG / KENNY HALONG โรงแรม
ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา
เมืองฮาลอง – ลองอาวฮาลองเบย - ถํ้านางฟา – หมูบานชาวประมง – รานหยก
– เมือง ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย – วัดหงอกเซิน –
โชวหุนกระบอกนํ้า
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนํ าทานออกเดิ นทางสู ทาเรืออาวฮาลองเบย
เพื่อ ลองเรือ ชมความงามตามธรรมชาติ ที่ สรรค สร างดว ยความงดงามดั งภาพวาดโดย
จิตรกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศ
เปนมรดกโลกโดยองค การยูเนสโกอาวแหงนี้เต็ มไปด วยภูเ ขาหินปูนมากมายระหวา งการ
ลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะต างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ นํา
ทานชม ถํ้านางฟา ชมหินงอกหินย อยมากมายลวนแต สวยงามและน าประทั บใจยิ่ งนั กถํ้ า

เที่ยง

คํ่า
พักที่

แหงนี้เพิ่งถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆ ในถํ้าซึ่ ง
บรรยากาศภายในถํ ้ าท านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติ ที่เ สริ มเติ มแต งโดยมนุ ษย
แสงสีที่ลงตัวทําใหเกิ ดจินตนาการรูปรางตางๆ มากมายทั้งรูปมังกรเสาคํ้าฟาพระพุทธรูป
ศิวลึงค ชม แพชาวประมง ซึ่งเปนวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเปนที่อยูอาศั ยและ
มีกะชังไวสําหรับเลี้ยงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ
จากที่นี่ไดนําทานชมเกาะไกจูบกั นซึ่งถือวาเป นสัญลั กษณของอาวฮาลองลั กษณะจะเป น
เกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหนาเข าหากั นคล ายๆกับไกหรือนกแลวแต จินตนาการของแต ละ
ทาน
บริ การอาหารกลางวั น ณ ภั ตตาคาร เมนู พิ เ ศษ!!!อาหารซี ฟ ู  ดบนเรื อ+พิ เ ศษไวน แ ดง
DALATหลังอาหารนําทานแวะชม โรงงานหยก จากนั้นนําทานเดิ นทางกลับสู กรุงฮานอย
(ใชเวลาการเดิ นทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ถึง กรุงฮานอย นําทานสู ใจกลางเมื อง นํา
ท านข า ม สะพานแสงอาทิ ตย ข ามไปสู  เ กาะหยก ชม วั ดหงอกเซิ น วั ดโบราณ ภายใน
ประกอบดวยศาลเจาโบราณ และขางๆ ศาลเจามี อาคารหลังเล็ กๆ ที่มีเตาสตาฟขนาด
ใหญ ซึ่งเปนเตาที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้ ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ์ สิทธิ์รวมทั้ งอานุ
สาวรียของ ตรันคว็อกตวน ซึ่งเปนแมทัพเอกในการตอสูกับกองทัพมองโกลและขับเคลื่ อน
ทั พ มองโกลกลั บไปได สํ า เร็ จเมื ่ อ ป ค.ศ.1257 วั ดหง็อ กเซิ น หรื อวั ดเนินหยก เป นอี ก
สั ญ ลั กษณ ห นึ ่ ง ที ่ ส ํ า คั ญ มากๆของเมื อ งฮานอยสะพานสี แ ดงนั ้ น เป น สะพานไม ท ี ่ มี
นักทองเที่ยวที่มาทัวรเวียดนามที่เปนคูรักมักจะมาถ ายรูปพรีเวสดิ้งกันที่นี่ เมื่อผูที่มาทัวร
เวียดนามขามสะพานไปก็จะเขาสูประตูวัด ภายดานในนั้นจะมีตะพาบอยู 1 ตัว ที่สตาฟไว
ประวัติและความเปนมานั้นกลาวไววา ทะเลสาบแหงนี้มีตะพาบทั้งหมด 2 ตัว อีกตัวหนึ่ ง
ยังมีชีวิตอยู และอาศั ยอยู ในทะเลสาบแหง นี้ นําทานชม การแสดงระบํ าหุ  นกระบอกนํ้ า
ศิ ลปะกรรมประจํ า ชาติ เอกลั กษณ ของประเทศเวี ย ดนามและมี แ ห ง เดี ยวในโลก ชม
ความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในนํ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่ อง
ดนตรี เ วี ย ดนามและพากย ส ดๆของคณะละคร) นํ า เสนอเรื ่ อ งราวในชี วิ ต ประจํ า วั น
ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
DELIGHT HOTEL / CWD HOTEL / SUNRISE HOTEL โรงแรมระดั บ 3 ดาวหรือ
เทียบเทา

วันที่ 3
เชา

เที่ยง

จัตุรัสบาดิงห – สุสานโฮจิมินห – ทําเนียบประธานาธิบดี - บานพักลุงโฮ – วัด
เจดียเสาเดียว – วัดเจิ่นกวอก – วิหารวรรณกรรม – ชอปปﻥงถนน 36 สาย - ทา
อากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนํ าท านเดิ นทางชม จัตุรัสบาดิ ง ห ลานกว างที่ ป ระธานาธิ บดี โฮจิ มินห ได อ า นคํ า
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่ อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตก
เปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป นําทานเขาคารวะ สุสานโฮจิมินห (ปดทุกวันจันทร
และศุกร เพื่อนํารางลุงโฮไปอาบนํ้ายาใหม) ภายในบรรจุศพอาบนํ้ายาของทานโฮจิ มินห
นอนสงบอยู  ใ นโลงแก ว เป นนั กปฏิ วั ติช าวเวี ย ดนาม ซึ ่ ง ในภายหลั ง ได ก ลายมาเป น
นายกรั ฐมนตรี และประธานาธิบดี แ ห ง สาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตยเวี ยดนาม (เวี ยดนาม
เหนือ) หลังจากสิ้นสุ ดของสงครามเวียดนาม ไซงอน เมืองหลวงเกาของเวียดนามใต ได
ถูกเปลี่ ยนชื่ อมาเป นนครโฮจิ มินห เพื่อเปนเกี ยรติ แก โฮจิ มินห โฮจิมินหเป นบุ คคลที่ ชาว
เวี ยดนามถื อ ว า เป นบุ ค คลที ่ มี ความสํ า คั ญ เป นอย างยิ ่ ง ต อ การประกาศอิ ส รภาพของ
เวี ยดนาม จากนั ้ นนํ า ท า นชม ทํ า เนี ยบประธานาธิ บ ดี อาคารทาด ว ยสี เ หลื องทั ้ ง หลั ง
ปจจุบันเปนสถานที่รับรองแขกบานแขกเมือง และเดินเทาตอไปผานสวนอันรมรื่ นเขี ยวขจี
ไปดวยตนไมใหญนอยที่ลุงโฮปลูกไว นําทานชม บานพักลุงโฮ ที่สรางดวยไมทั้งหลัง ยก
พื้นสูงมี ใต ถุ นเหมื อนบ านไทยสมั ยก อน เปนที่พั กผ อนและต อนรั บแขก ชั้นบนเป นห อ ง
ทํางานและห องนอน จากนั้ นเดิ นต อไปชม วัดเจดี ยเ สาเดี ยว เปนศาลาเกงจี นหลังเดี ยว
ขนาดเล็ก ตั้งอยูบนเสาตนเดี ยวป กอยูในสระบัว ประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิ มปางแสดง
อภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อยาง มีตํานานเลาว า“พระเจ าหลีไทโตทรงพระ
สุ บินเห็นเจ าแม กวนอิ มประทั บ นั ่ งอยู บนใบบั ว และส งเด็กชายในอ อมแขนให พ ระองค
ตอมาไมนานพระองคไดอภิเษกสมรสและได ให กําเนิดทายาทเพศชายพระองค ตามที่ ทรง
สุบินจึงไดโปรดใหสรางวัดนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณตอเจาแมกวนอิม”
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟตนานาชาติ
หลังอาหารนําทานชม วัดเจิ่นกวอก ซึ่งเปนวัดที่เกาแกของชาวพุทธที่เคยรุงโรจนในอดี ต
วัดนี้ตั้งอยูบริเวณเกาะเล็กๆ ติดริมทะเลสาบ ซึ่งถายในวัดยังมีตนโพธิ์ ที่นํากิ่งของต นจริง
จากประเทศอินเดี ย ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรั สรู ตั้งอยูในพื้นที่ บริเวณของวั ดแห งนี้ นํา

20.20น.
22.20น.

ทานชม วิหารวรรณกรรม สรางใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจาหลีไทโตง (Ly Thai Tong)
อุทิศใหแดขงจื้อ ซึ่งเปนโรงเรียนของพวกขุนนางและเปนมหาวิทยาลั ยแหงชาติ แหง แรก
ของเวี ยดนาม จากนั้ นนํ าท าน อิสระช อบป ﻥงถนน 36 สาย มีสินค าราคาถู กให ท า นได
เลือกสรรมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯสมควรแกเวลานํ าท าน
เดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่
SL185
เดิ นทางถึ ง ท าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุ งเทพฯ โดยสวั สดิ ภ าพพร อ มความ
ประทับใจ

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯ
ทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผูใหญ
1 เด็ก 2 ผูใหญ
ผูใหญ หองละ
เด็กไมมีเตียง
พักเดี่ยว
เด็กมีเตียง
2-3 ทาน
(เด็กอายุไมเกิ น
เพิ่ม
(เด็กอายุไมเกิ น 20 ป)
อัตราทานละ
20 ป)
อัตรา หองละ
อัตราทานละ
อัตราทานละ

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน
อัตรา
ทานละ

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562
03 – 05 พฤษภาคม 62

7,989

7,989

6,989

2,500

6,900

10 – 12 พฤษภาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

17 – 19 พฤษภาคม 62

7,989

7,989

6,989

2,500

6,900

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน มิถุ นายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 62

9,989

9,989

8,989

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562
19 – 21 กรกฎาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562
16 – 18 สิงหาคม 62

9,989

9,989

8,989

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562
06 – 08 กั นยายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

23 – 25 กันยายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562
07 – 09 ตุลาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

18 – 20 ตุลาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562
08 – 10 พฤศจิกายน
62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

25 – 27 พฤศจิกายน
62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,000
บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ
(Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 2,900 บาท **
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน และไมมีเตียง)
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น **

อัตราคาบริการนี้ รวม
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)
รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่งกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบุ
คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI LION AIR
อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่ องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ
ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไม เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)
ค าธรรมเนี ยมเข า ชมสถานที ่ ต างๆ ตามรายการที ่ ระบุ กรณี ไ ม รวมจะชี ้ แ จงแต ละสถานที ่ ใ น
โปรแกรม
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดิ นทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ ม คา
ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
× ค าทิ ปพนักงานขั บรถ หัว หน าทั วร และ มัคคุ เทศก ท  องถิ่ น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต อ
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไม ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลั บ
(Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท าน โดย
สวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

× ค าธรรมเนี ยมในกรณี ที ่ ก ระเป า สั มภาระที ่ มี นํ ้ า หนั กเกิ นกว า ที ่ สายการบิ นนั ้ นๆกํ า หนดหรื อ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาธรรมเนี ยมการจองที่ นั่ ง บนเครื่ องบิ นตามความต องการเป นกรณีพิเ ศษหากสามารถทํ า ได
ทั้งนี้ขึ้นอยู กับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแต ละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ ยนแปลงได อยูที่
สายการบินเปนผูกําหนด
× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดิ นทาง เนื่องจากเปนทัวรราคาโปรโมชั่น
ขออนุญาติเก็ บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดที่นั่งการจองภายใน
2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถั ดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดย
ระบบจะยกเลิ กอั ตโนมัติทันที หากยัง ไมไดรับยอดเงิ นตามเวลาที่ กําหนด และหากทานมี ความ
ประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มี
คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคา
พิเศษจํานวนจํากัด
กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไ ม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง

คณะจะสามารถออกเดิ นทางไดตามจําเปนต องมี ขึ้นตํ่ า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ า กว ากํ าหนด
คณะจะไม สามารถเดิ นทางได หากผูเดินทางทุ กท านยิ นดีที่ จะชํ าระค าบริการเพิ่ มเพื่ อให คณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงค ตอไป
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวั นอื่ นตอไป
โดยทางบริ ษัทฯ จะแจงให ทานทราบล วงหนาเพื่ อวางแผนการเดิ นทางใหม อี กครั้ ง ทั้งนี้ กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดต อเจาหนาที่เป นกรณีพิเศษทุ กครั้งหากทานลางานแลวไม สามารถ
เปลี่ยนแปลงได
กรณีที่ทานต องออกบั ตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว
รถไฟ) กรุ ณาติ ดต อ สอบถามเพื ่ อ ยื นยัน กั บเจ าหน า ที ่ ก อ นทุ ก ครั้ ง และควรจองบั ตรโดยสาร
ภายในที ่ ส ามารถเลื ่ อ นวั น และเวลาเดิ น ทางได เพราะมี บางกรณี ท ี ่ ส ายการบิ น อาจมี ก าร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิ
กาศ และ ตารางบิ นของท า อากาศยานเป นสํ า คั ญ เท า นั ้ น สิ ่ งสํ า คั ญ ท านจํ า เป น ต อ งมาถึ ง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิ ดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
กรณีที่ทานเป นอิ สลาม ไมทานเนื้อสั ตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนา ที่เ ป น
กรณีพิเศษ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดิ นทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่ มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคา ใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
กรุ ณ าส งรายชื ่ อผู  เดิ นทาง พร อมสํ าเนาหน าแรกของหนั งสื อเดิ นทางทุ กท านให กับเจ าหน า ที่
หลังจากชําระเงิ นกรณี ที่ทา นเดิ นทางเป นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคู นอนกั บ
เจาหนาที่ใหทราบ

กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การรั บ ผิ ด ชอบไม ว  า ส ว นใดส ว นหนึ ่ ง หากท า นไม ดํ าเนิ นการส ง สํ า เนาหน า แรกของหนั ง สื อ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร
หลั งจากท านชํ าระค าทั ว รครบตามจํ า นวนเรี ยบร อยแล ว ทางบริษัทจะนําส ง ใบนั ดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรั บบั ตรโดยสารเครื่องบิ นแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หาก
ตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต อเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกั นมาก อน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน
จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยวตามที่ระบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมื ดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมื ดแล ว
สถานที่ ท องเที่ ยวต า งๆ จะปดเร็วกว า ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดิ นทางควรเผื่ อเวลาให
เหมาะสม และ หากมี สถานที ่ ท อ งเที ่ ยวกลางแจ ง เวลาเดิ นบนหิ มะ อาจลื ่ นได ต อ งใช ความ
ระมัดระวังในการเดิ นเป นอย างสูง หรือ ใชรองเท าที่ สามารถเดิ นบนหิ มะได แวนกั นแดดควร
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมได ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดู กาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต ละ
ประเทศ เป นต น โดยส วนนี ้ ทางบริษัทจะคํ านึ ง ถึ งประโยชน ของลู กค า เป นสํ าคั ญ หากกรณี ที่
จําเปนจะตองมี คาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา
เนื่องจากการเดิ นทางท องเที่ ยวในครั ้งนี้ เปนการชํา ระแบบเหมาจ ายขาดกั บบริ ษัทตั วแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึ งขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางส วน หรือ สวน
ใดสวนหนึ่งที่ทานไม ตองการไดรับบริการ หากระหวางเดิ นทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคื นคาใช จา ยไม วา

สวนใดส วนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทได ทําการจองและถูกเก็ บค าใชจายแบบเหมาจ ายไป
ลวงหนาทั้งหมดแลว
กรณีที่ทานถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิ ดชอบคาใช จา ยที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสื อ
เดินทาง(พาสปอรต) ของทานชํารุ ดแมเพี ยงเล็ กน อย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มี
หนาใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหนา ใดหนาหนึ่งหลุ ดออกมา มีรอยแยกระหว างสันของเล ม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก
และ เข า เมื อง มี สิทธิ ์ ไ ม อ นุ ญ าตให ท า นเดิ นทางต อไปได ดั ง นั ้ นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดู แ ล
หนังสือเดินทางของทานให อยู ในสภาพดี อยู ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติ ดต อ
กรมการกงสุ ลกระทรวงการต างประเทศเพื ่อ ทํา หนั ง สื อเดิ นทางฉบั บ ใหม โดยใช ฉบั บเก า ไป
อ างอิ ง และ ยื นยั นด ว ย พร อมกั บแจง มาที ่ บริ ษัทเร็ วที ่ สุ ด เพื ่ อยื นยั นการเปลี ่ ยนแปลงข อ มู ล
หนังสือเดิ นทาง หากทานได สงเอกสารมาที่ บริ ษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไม แ (ตั๋วเครื่องบิ น)
ทานสามารถเปลี่ ยนแปลงไดไม มีคา ใช จา ย แตหากออกบั ตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิ น) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิ ดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋ว
เครื่องบิ นแบบกรุ ปจะออกก อนออกเดิ นทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้ นอยู กับกระบวนการ
และขั้นตอนของแตละคณะ
เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเ ศษ)
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่ นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิ น
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานได นั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
ขอมูลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บห องพักในโรงแรมที่พั ก เนื่องจากการวางแปลนแบบห องพั กของแตล ะ
โรงแรมแตกต าง กั น จึ ง อาจทํ า ให ห อ งพั กแบบห อ งพั กเ ดี ่ ยว ( Single) และห อง คู
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต ละ
แบบอาจจะอยูคนละชั้นกั น (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีที่ทานไมผานด านตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางต อ ไมวากรณี ใดๆทั้งสิ้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค านํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีก ารปรั บ ขึ้ นก อน
วันเดินทาง
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไมรับผิ ดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิ ดกรณี ความลาช าจากสายการบิ น ,
การยกเลิ กบิน , การประท วง , การนั ดหยุดงาน , การก อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ า
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหายระหวางการเดิ นทาง
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไว
ที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ
รายการนี ้ เป นเพี ยงข อเสนอที่ ต องได รับการยืนยั นจากบริ ษัทฯอี กครั้ งหนึ่ง หลังจากได สํ า รอง
โรงแรมที ่ พั ก ในต า งประเทศเรี ยบร อ ยแล ว โดยโรงแรมจั ดในระดั บ ใกล เ คี ยงกั น ซึ ่ งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

