
 

 

รหัสทัวร GOH1900818 
ทัวรเวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงหบิงห 4 วัน 3 คืน (PG) 
ชมเมืองสัมผัสประวัติศาสตร “ฮานอย” 
ลองเรือชมมรดกโลกอาว ฮาลองเบย 
ลองเรือชมเมืองสัมผัสความงามของ ฮาลองบก 
ชมโชวหุนกระบอกน้ํา วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง 
ชมเมืองโบราณเมืองเกาฮวาลือ 
ชอปปم�งสินคาพ้ืนถนน 36 สาย 
FREE WIFI ON BUS 
ที่พักดี, อาหารดี 
พิเศษสุด!! รับงอบหนอนหลา ทานละ 1 ใบ 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 เชียงใหม - ฮานอย - นิงหบิงห - วัดไบดิงห - เมืองเกาฮวาลือ 
07.00 
น. 

พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน1 เคานเตอร
สายการบินบางกอกแอรเวย โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

10.00 
น. 

ออกเดินทางสู กรุงฮานอย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินท่ี PG995 
(มีบริการอาหาร พรอมเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.00 
น. 

เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 
นําทานรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทองถ่ินท่ีเวียดนามเปนเวลาเดียวกันกับประเทศ
ไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในทาอากาศยานนอยไบ 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห 
 เมืองนิงหบิงห อยูทางตอนใตของเมืองฮานอย 

เปนจังหวัดท่ีมีความพิเศษทางธรรมชาติ ซ่ึงเปน
ลักษณะเดนอยูอยางหน่ึงคือ มีพ้ืนที่ท่ีเปนท่ีชุมน้ํา 
ในอาณาเขตอันกวางใหญไพศาล จนพ้ืนท่ีน้ันถูก
เรียกวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือ ฮาลองบก 

 ชม วัดไบดิงห เปนวัดในพระพุทธศานาท่ีใหญที่สุด
ในประเทศเวียดนาม และอาจกลาวไดวาใหญที่สุด
ในเอเชีย บนพ้ืนท่ีราวๆ 3,300 ไร สรางมากวา
พันปแลวและมีการพัฒนาใหมอยูเร่ือยๆ ความ
นาสนใจภายในวัดแหงน้ี คือ มีรูปหลอพระพุทธเจาที่ใหญท่ีสุด หนักราว 100 ตัน 
ประดิษฐานอยู บริเวณระเบียงวิหาร มีรูปพระอรหันตจํานวน 500 องค เรียงรายเปน
ระยะทางรวมกันถึง 3 ก.ม. รอบๆพ้ืนท่ีมีอาคาร ลานพิธี และสวนสงบท่ีงดงามตาม
ธรรมชาติ เรียกไดวาเปนอีกสถานที่สําคัญที่นักทองเที่ยวสวนใหญตองแวะมาเท่ียวชมให
ได 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองเกาฮวาลือ เปนเมืองหลวง
แหงแรกของเวียดนามกอนจะยายไปท่ีฮานอย 
ภายในพ้ืนท่ีของเมืองหลวงเกาฮวาลือ จะไดพบกับ
ส่ิงปลูกสรางและสถาปตยกรรมเกาแก  ซึ่งไดรับ
อิทธิพลมาจากจีนเปนสวนใหญ เชน อาคารไม ท่ีต้ังโบสถและศาลของกษัตริยราชวงศ
ดิงห วัดดิงหเตียนฮวาง หรือ วัดดิงหคิง เปนวัดที่สรางข้ึนเพ่ือเปนวัดประจําพระองคของ
กษัตริยดิง แหงเวียดนามในยุคน้ัน มีบริเวณกวางขวาง และมีการแบงพ้ืนที่อยางเปน
สัดสวน ทั้งสวนที่สงบรมร่ืนกับโบสถซ่ึงมีรูปจําลองของกษัตริยราชวงศดิงใหเขาไป
สักการะไดดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม : GOLDEN DRAGON HOTEL หรือระดับเทียบเทา  
  
วันที่ 2 นิงหบิงห - ลองเรือฮาลองบก - ถ้ําตํากอก - ฮาลอง - ตลาดกลางคืน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรมที่พัก 
 จากน้ันนําทาน ลองเรือพาย ลองไปตามคลอง ซ่ึง

สองขางทางโอบลอมดวยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน
อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดช่ืน 
ระหวางทางไปชมถ้ําตางๆจะผานนาขาว ซ่ึงมีอยู
ทั้งสองขางทาง 

 จากน้ันนําทานชม ถ้ําตํากอก เปนถ้ําที่มีหินงอกหิน
ยอยอันนามหัศจรรย ซึ่งซอนตัวอยูในความลึกของ
เทือกเขา ภูเขาและทะเลเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
ทําใหที่น่ีมีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองฮาลอง  
 เมืองฮาลองดินแดนแหงมังกรหลับใหลต้ังอยูใน 

จังหวัดกวางนิงหซ่ึงจังหวัดน้ีจะมีพรมแดนรวมกับ
จีนทางทิศเหนือใหทานสัมผัสบรรยากาศขางทาง 
ชมวิถีชีวิตความเปนอยูการเกษตรกรรมและนา
ขาวเขียวขจี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  โรงแรม : NEW STAR HALONG หรือระดับเทียบเทา 
  



 

 

วันที่ 3 
ฮาลอง - ลองเรืออาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค - ชอบปم�งถนน 36 สาย - ชมโชวหุนกระบอก
น้ํา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

เดินทางสูทาเรือ นําทุกทานลองเรือชมความ
งดงามของ อาวฮาลองเบย อาวฮาลอง หรือ ฮา
ลองเบย น้ันตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม
ไดกลาวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยรอนมาลงในอาวน้ี
เมื่อคร้ังดึกดําบรรพและช่ือของฮาลอง ก็แปลไดวา มังกรรอนลง เชิญทานสัมผัสจาก
ความงดงามและสมบูรณของอาวฮาลอง จนทําใหไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเม่ือป พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติท่ี
ไดแตงแตมดวยเกาะหินปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยาง
สวยงาม ผานเกาะตางๆ ท่ีมีรูปรางแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอาวฮาลองน้ันประกอบไป
ดวยเกาะเล็ก เกาะนอยจํานวนกวา 1,000 เกาะ และมีเน้ือที่กวา 4,000 ตาราง
กิโลเมตรซ่ึงเปนสวนหน่ึงของอาวตังเก๋ียของทะเลจีนใต 

 

นําทานเขาชม ถ้ําสวรรค ชมหินงอกหินยอยตางๆ
ภายในถ้ํา ที่ประดับตกแตงดวยแสงสีสวยงาม หิน
แตละกอนจะมีลักษณะคลายกับสัตวตามแตทาน
จินตนาการ 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทุกทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย  (โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ัน ชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรม

ประจําชาติเอกลักษณของประเทศเวียดนามและมี
แหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน
กระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลง
ของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอเร่ืองราวใน



 

 

ชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
 อิสระชอปปم�งถนน 36 สายเกา หรือที่เรียกวา 36 

เฝอเฟอง เปน  ยานหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนาน
รวม 600 กวาป ในอดีตถนนแตละสายก็จะขาย
ของหัตถกรรมสอดคลองตามช่ือเรียกถนน แต
ปจจุบันสินคาท่ีวางขายไมไดสอดคลองกับช่ือถนนเทาไร คืนวันศุกร-อาทิตยที่ยานน้ีจะมี 
Night market ยานน้ีจะคึกคักไปดวยผูคน ทั้งชาวเวียตนามและนักทองเท่ียวท่ีเดินทาง
มาจับจายใชสอย ถนน36สายเกา แหลงขายของที่ระลึกและสินคาพ้ืนเมืองท่ีใหญที่สุด
ของกรุงฮานอย ต้ังอยูใจกลางเมือง โดยถนนแตละสายจะขายของแตกตางกันออกไป 
อยางเชนขายรองเทาถนนสายน้ันก็จะขายรองเทาตลอดสาย ขายของที่ระลึกก็ขายของที่
ระลึกตลอดสาย เปนตน แตปจจุบันไมไดแยกประเภทกันชัดเจนเหมือนในอดีต  ถนนแต
ละสายจะขายสินคาคละกันไป สามารถเดินซื้อกันไดอยางจุใจมีสินคาใหเลือกกันมากมาย 
เชน รองเทา เส้ือผา งานฝมือที่ทําจากไม เคร่ืองเขิน เรือสําเภาไมจําลอง ของที่ระลึกจาก
เวียดนาม เปนตน 

ที่พัก  โรงแรม : HANOI DELIGH HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
  
วันที่ 4 ฮานอง - สุสานลุงโฮ - เจดียเสาเดียว - พิพิธภัณฑโฮจิมินห - เชียงใหม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

จากน้ันนําทาน ชมสุสานลุงโ ฮ สรางข้ึนเม่ือปค.ศ.
1973 ชมรางของรัฐบุรุษอาวุโสอดีต
ประธานาธิบดีโฮจิมินห ซ่ึงไดรับการอาบน้ํายาเปน
อยางดีอยูในโลงแกวภายในหองท่ีควบคุมอุณหภูมิ
คงที่ ชมบานพักท่ีอยูอาศัยของทานอดีตประธานธิบดีโฮจิมินหซ่ึงคร้ังหน่ึงใชเปนศูนย
บัญชาการในสงครามเวียดนาม  
**หมายเหตุ  
- สุสานโฮจิมินหจะปดทุกวันจันทร, วันศุกร และตลอดท้ังเดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกป แตสามารถชมบริเวณภายนอกได  
- ในการเขาชมสุสานท้ังกรุปจะมีพวงมาลา 1 อัน ในการเคารพศพที่สุสาน กรณีท่ีสุสาน
ปด หรือ คิวในการวางพวงมาลาเต็ม จะไมมีพวงมาลาในการเคารพศพ และไมมีการคืน
เงินใดๆ เน่ืองจากเปนอภินันทนาการจากทางบริษัทฯ 



 

 

 จากน้ันชม วัดเจดียเสาเดียว ท่ีมีอายุกวา 400 ป 
เปนเจดียไมท่ีมีความงดงามมาก ต้ังอยูบนเสาตน
เดียวกลางสระบัวเปนท่ีเคารพสักการะของชาว
เวียดนามมาแตโบราณ 

 ชม พิพิธภัณฑโฮจิมินห  เปนรูปแบบของอาคาร
สมัยใหมขนาดใหญ พิพิธภัณฑแหงน้ีบอกเลา
เร่ืองราวการตอสูเพ่ือใหไดมาซ่ึงเอกราชของชาว
เวียดนาม โดยการยอนรอยชีวิตของทานโฮจิมินห 
ภายในจะพบกับรูปปم�นขนาดใหญของทานโฮจิมินหท่ียืนอยูกลางหองโถง ในพิพิธภัณฑก็มี
การจัดแสดงเร่ืองราวตาง ๆ มากมาย เชน เร่ืองราวเก่ียวกับกําเนิดแนวคิดคอมมิวนิสต มี
การจําลองสภาพความเปนอยูของชาวเวียดนามในอดีตและภายในอาคารก็มีการจัดแสดง
เร่ืองราวมากมาย 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ 
12.45 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที่ PG996 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
14.50 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ

ประทับใจ 
 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิตองแจงลวงหนาทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา และราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียน โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
 
อัตราคาบริการ                                                                                      
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
หองละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็ก 8-12 ป
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็ก 8-12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

03-06, 17-20 พ.ค. 
62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,500.- 11,388.- 



 

 

20-23 มิ.ย. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,500.- 11,388.- 
14 - 17 ก.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- 10,088.- 
09 - 12 ส.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- 10,088.- 
26 - 29 ก.ย. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- 10,088.- 
10 - 13 ต.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- 10,088.- 
**ราคาสําหรับเด็กทารก (อายุไมเกิน 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจาหนาท่ี** 
(เด็กทารกตองเอาสูติบัตรตัวจริงพรอมพาสปอรตตัวจริงไปแสดงตัวเทาน้ัน ณ วันเดินทาง) 

 
โปรแกรมทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก  

 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
เง่ือนไขการใหบริการ :  
1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา

เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมสามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิก
ของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียวโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัท

ฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง  
6. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว 



 

 

7. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไป
ดวย 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม : 
1. คาต๋ัวเครื่องบินช้ันนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวัน, จํานวนคนและมีคาใชจายตามท่ีทาง
สายการบินกําหนด) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางทานละไมเกิน 20 กก. 
4. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
6. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8. คามัคคุเทศกทองถ่ินดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
10. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  
*กรณีท่ีตองการซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได* 

11. เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
12. เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
13. ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
14. [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
15. ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   



 

 

16. [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม : 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหร่ี, เหลา, 

เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว
ตองย่ืนวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการย่ืนวีซา 500 
บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา 
ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองย่ืนวีซา 

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตราท่ีระบุไวขางตน 
5. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและทิปพนักงานขับรถ (รวม 800 บาท/ทาน/ทริป)  
8. คาทิปหัวหนาทัวร (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 

เง่ือนไขการจอง : 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและ

สงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ท่ีดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง  
4. หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่

เกิดข้ึน 



 

 

5. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง : 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน   คืนคาใชจายทั้งหมด  
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย

ท้ังหมด 
4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีท่ีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว และทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองคืนคาทัวร
หรือมัดจําใหกับลูกคา (ตามเงื่อนไข ขอ1-ขอ3) ท้ังน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บ
คาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว กับทานเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว หรือได
ชําระคาบริการในสวนของทางตางประเทศ เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) โดยใชเวลาดําเนินการ
ในการคืนเงิน 7-14 วัน ทําการ นับจากวันที่ไดรับเร่ือง   



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม
คืนคาทัวรท้ังหมด 

9. กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดนปฏิเสธวี
ซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่
เกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 

10. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม            
เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน :                                             
1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคล่ือน

วันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขา
ไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ     ออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว (กรณีต๋ัว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 

2. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

3. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

4. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบิน   กําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
 ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ



 

 

สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ
เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล 
และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจํา
ประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แต
ทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีท่ีผู
รวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง 
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจน
ความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 


