
 

 

รหัสทัวร GS1901028 
ทัวรเวียดนาม ฮานอย มกโจว 3 วัน 2 คืน (FD) 
 

หมูบานชาวไทขาว สวนชาข้ันบันไดรูปหัวใจ สวนดอกไม HAPPY LAND น้ําตก DAI TEM 
สะพานแกวรูปหัวใจ สวนสนโรแมนติก วัดใหญไบดิงห ตลาดไนทมารเก็ต วัดเฉินกวก  
อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองฮานอย – 
เมืองมกโจว – หมูบานเผาไทขาว – สวนชาขันบันไดรูปหัวใจ                                      
(-/L/D)                                                                                      

03.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูทางเขาหมายเลข 1 
เคานเตอร สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

06.40น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการ
บิน THAI AIR ASIA (FD) เที่ยวบินท่ี FD642 

08.30น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย ... (เวลาทองถ่ินที่
เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

 นําทานออกจาก เมืองฮานอย เพ่ือเดินทางเขาสู เมืองมกโจว อยูหางจากกรุง
ฮานอยประมาณ 200 กิโลเมตร เปนเมืองที่ไดรับขนานนามวาเมืองดาลัดแหงเขต
เขาตะวันตกเฉียงเหนือที่น่ีธรรมชาติอุดมสมบูรณอากาศเย็นสบายตลอดปและมี
ทรัพยากรดานการทองเท่ียวมากที่สุดของเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม
จนกลายเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวชาวเวียดนามและชาวตางชาติ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู หมูบานชาวไทขาว หรือหมูบานลัก เปนหมูบานเกาแกของชาว

ไทยขาวที่มีอายุกวา 700 ป เปนหมูบานที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในแถบน้ี ซ่ึงจะมี
ชาวตางชาติยุโรปและตะวันตกมาเท่ียวกันเยอะ ภายในหมูบานมีของฝากของขาย
มากมาย มีบานเรือนไทยหลังใหญๆไวคอยตอนรับนักทองเท่ียวแบบโฮมสเตย 
รวมทั้งมีกลุมคนไท 5 เผาอาศัยอยู ท่ีมีเอกลักษณรักษาประเพณีแบบด้ังเดิม 
รวมทั้งภาษาพูดคลายๆกับภาษาลาว 
นําทานเดินทางสู สวนชาข้ันบันไดรูปหัวใจ ไรชาที่พัฒนาใหเปนสถานที่ทองเท่ียวมี
การตัดแตงรูปทรงของไรชาใหมีความสวยงามและจุดหน่ึงที่เปนไฮไลทของที่น่ีก็คือ
การตัดแตงไรชาใหเปนรูปทรงของหัวใจดังน้ันใครมาที่น่ีก็จะตองมาถายรูปกับไรชา
รูปหัวใจน้ี 



 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ MUONG THANH LUXURY โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันที่ 2 
สวนดอกไม HAPPY LAND – น้ําตก DAI TEM – สะพานแกวรูปหัวใจ – สวนสนโรแมน
ติก – เมืองนิงหบิงห - วดัใหญไบดิงห –  ตลาดไนทมารเก็ต                                                 
(B/L/D)                                                                                                             

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู สวนดอกไม HAPPY LAND สวนดอกไมใจกลางหุบเขาท่ีข้ึนช่ือ
แหงเมืองมกโจว ที่มดีอกไมนานาพรรณที่สลับสับเปลี่ยนมาใหทานไดช่ืนชมตลอด
ท้ังป ไมวาจะเปนดอกพรุนและดอกทอสีขาวจะบานสะพร่ังอวดสีสันบริสุทธดอก
กาหลงอวดสีขาวบานสะพร่ังทั่วบริเวณ 
นําทานเดินทางสู น้ําตก DAI TEM น้ําตกกิมิความสวยงามและมีช่ือเสิยงอีกที่หน่ึง
ของเวิยดนามใหทานไดด่ืมด่ํากับบรรยากาศของธรรมชาติ 
นําทานเดินทางสู สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดของเวียดนาม สะพานแกวรูปหัวใจ ที่
พ่ึงเปดตัวเมื่อปลายเดือนเมษายน 2562 สะพานแกวแหงความรัก สะพานกระจก



 

 

ท่ีไดรับการตกแตงเพ่ือใหคูรักไดมาสัมผัสความเสียว ใหทานไดถายรูปและ
เพลิดเพลินกับบรรยากาศของสะพานกระจก และธรรมชาติกลางหุบเขา 
นําทานเดินทางสู สวนสนโรแมนติก ในบรรยากาศคลายกับสวนสนเมืองดาลัด มี
ทะเลสาบ สนุกสนานกับการปم�นจักรยานชมบรรยากาศอันสวยงามยามเชา 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห อยูทางตอนใตของกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 
กิโลเมตร พ้ืนที่แหงน้ีโอบลอมดวยภูเขามากกมายกวา 90 ลูก เมืองนิงหบิงหเคย
เปนเมืองหลวงมากอน แตในภายหลังไดยายเมืองหลวงไปเปนเมืองฮานอยแทน 
นําทานเดินทางสู วัดใหญไบดิงห วัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญท่ีสุดในเวียดนาม มี
เน้ือที่กวา 4,300 ไร แบงออกเปน 2 สวน คือวัดเดิม และสวนที่ทางรัฐบาลสราง
ข้ึนมาใหมบริเวณเชิงเขา วัดเดิมถูกกอสรางขึ้นบนภูเขาดิงหมาแลวกวา 1,000 ป 
โดยตองเดินข้ึนไปจากเชิงเขาผานบันไดหินประมาณ 300 ขั้น เปนสถานที่
ศักด์ิสิทธ์ิที่ถือไดวาเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเมืองนิงหบิงห 
ภายในวัดมีพระพุทธรูปที่ใหญท่ีสุด น้ําหนักกวา 100 ตัน และยังมีพระพุทธรูปกวา 
500 องค ถูกต้ังเรียงกันไปโดยมีความยาวถึง 3 กิโลเมตรยาวท่ีสุดในเอเชีย ที่



 

 

พลาดไมไดเลยคือเจดียสูง 13 ช้ัน และระฆังที่ใหญที่สุดในเวียดนาม สูง 22 เมตร 
หนัก 36 ตัน  

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

หลังจากน้ันนําทานเดินชอปปم�งที่ ตลาดไนทมารเก็ต กอนเขาสูโรงแรมที่พัก 
พักที่ HOA LU HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันที่ 3 
ฮาลองบก – กรุงฮานอย – โรงละครฮานอย – วัดเฉินกวก – อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย – 
เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                
(B/L/-)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู ฮาลองบก หรือเรียกวา ตามกก หน่ึงในภูมิทัศนท่ีมีช่ือเสียงมาก
ที่สุดของจังหวัดนิงหบิงห อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร มีลักษณะเปน
ภูเขาหินปูนขนาดใหญอยูรายลอม คลายกับกุยหลินเมืองจีน มีแมน้ํางอด็องไหล
ผานและกัดเซาะภูเขาหินปูจนเกิดเปนถ้ําหินปูนทั้งหมดสามถ้ํา จึงเปนท่ีมาของช่ือ 

ตามกก ซ่ึงคําวาตามแปลวาสาม และกกแปลวาถ้ํา ซ่ึงถ้ําแหงน้ีจะมีน้ําไหลลอดถ้ํา
ไปตามทางท่ีถูกกัดเซาะ เม่ือมองจากดานบนจะเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ี
สวยงาม เพลิดเพลินกับการ ลองเรือ ชมธรรมชาติของภูเขาหินปูนตระหงานราย
ลอมอยูมากมาย ต่ืนตากับการพายเรือที่เปนภมิูปญญาทองถ่ินมีลักษณะพิเศษคือ
การพายโดยใชเทาถีบ ชมวิถีชีวิตริมน้ําของชาวทองถ่ิน และธรรมชาติที่สวยงาม  
นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย ต้ังอยูทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คําวา 
“ฮานอย” หมายถึงตอนตนของแมน้ํา ต้ังอยูตอนตนของลุมแมน้ําแดง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

นําทานเดินทางสู โรงละครฮานอย โรงละครใหญฮานอยต้ังอยูบนถนน PUAL 
BERST หรือถนนจางเต่ียน ใชเวลากอสราง10ปคือต้ังแตป1901-1911 โดยสถา
ปานิกฝร่ังเศสสองคนเปนผูออกแบบใหคลายกับโรงละครในปารีส  ช้ันลาง
ดานหนายาว30เมตรกวาง15เมตรใชเปนลอบบ้ีมีบันไดข้ึนไปช้ันบนเพ่ือเขาหอง
แสดงที่มีเกือบ900ท่ีน่ังและบันไดเช่ือมหองใตดิน บนช้ันสองมีหองรับแขกสําหรับ
ตอนรับผูท่ีมีตําแหนงสําคัญและครอบครัวของพวกเขา บนช้ันสองยังมีระเบียงดาน
หนาที่สามารถมองเห็นทิวทัศนดานหนาโรงละคร ดาดฟ�ามีการแกะสลักลวดลายที่
ปราณีต มีระบบระบายอากาศเพ่ือสรางความปลอดโปรงใหแกโรงละคร ดานหลัง
เวทีการแสดงมี18หองสําหรับผูบริหารและนักแสดง ดานนอกมีทางเดินที่คลายกับ

แนวระเบียงของปราสาท ทูเลอรีในฝร่ังเศส และบริเวณดานขางของโรงละครแหงน้ี
เปนสวนธรรมชาติที่มีตนไมและดอกไมอยางสวยงาม ปจจุบันเปนรานกาแฟที่มี
บรรยากาศดีแหงหน่ึงที่ชาวฮานอยนิยมไปน่ังด่ืม 
นําทานเดินทางสู วัดเฉินกวก วัดแหงน้ีสรางข้ึนต้ังแตศตวรรษท่ี 6 โดยกษัตริย LY 
NAM DE ในคราวเดียวกับท่ีสรางเมืองใหมอยางฮานอยขึ้นมา จึงทําใหวัดแหงน้ี
เปนที่สนใจและเปนที่นิยมของนักทองเท่ียวในการมาเย่ียมชมความงดงาม และ
กลายเปนอีกจุดแลนดมารคที่สําคัญอีกแหงของฮานอย ดวยสถานท่ีต้ังของ วัดเฉิน
กวก ท่ีขนาบขางไปดวยทะเลสาบตะวันตกท่ีงดงาม ทําใหเกิดภาพวิวทิวทัศนท่ีแสน
สวยงาม ช่ือเดิมของวัดแหงน้ีน้ันมีช่ือวาคายกวก ซ่ึงแปลวา สรางประเทศ แต
หลังจากน้ันจึงมีการเปล่ียนช่ือวัดอีกคร้ังมาเปน เฉินกวก ที่แปลวา พิทักษประเทศ 
ซ่ึงนับวาเปนช่ือที่มีความเปนมงคลอยางมาก และความโดดเดนที่สุดของวัดแหงน้ี
คือเจดียทรงสูงสีแดง ที่มีความสุงกวา 11 ช้ัน ซ่ึงเม่ือข้ึนไปช้ันบนสุดจะสามารถเห็น
วิวทิวทัศนโดยรอบได สวนทางเขาของวัดแหงน้ีจะเปนเสนทางท่ีตัดทะเลสาบมาสู
เกาะกลางท่ีต้ังของวัด สองขางทางจะเต็มไปดวยตนไมขนาดใหญที่มีความรมร่ืน
เปนอยางมาก ชวยสรางบรรยากาศแหงความเงียบสงบไดเปนอยางดี 
จากน้ันนําทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของทีร่ะลึกตางๆ ฯลฯ 
อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศ
เวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย 



 

 

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 
เท่ียวบินที่ FD645                             

22.40 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......
พรอมความประทับใจ 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หอง
ละ 
2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 
อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน
อัตรา  
ทานละ 

เดือน สิงหาคม 2562 
09 - 11 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

11 – 13 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

17 – 19 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

23 - 25 สิงหาคม 
2562 

11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

24 – 26 สิงหาคม 
2562 

11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 
2562 

10,999 10,999 10,999 2,500 6,500 

เดือน กันยายน 2562 



 

 

06 – 08 กันยายน 
2562 

11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

13 - 15 กันยายน 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

28 – 30 กันยายน 
2562 

11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

เดือน ตุลาคม 2562 
03 – 05 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

04 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

10 – 12 ตุลาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

11 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

12 – 14 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

17 – 19 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

18 – 20 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

19 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

23 – 25 ตุลาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

24 – 26 ตุลาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

เดือน พฤศจิกายน 2562 
01 – 03 พฤศจิกายน 
62 

12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 



 

 

06 – 08 พฤศจิกายน 
62 

12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

07 – 09 พฤศจิกายน 
62 

12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

14 – 16 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

21 – 23 พฤศจิกายน 
62 

12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

28 – 30 พฤศจิกายน 
62 

12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

เดือน ธันวาคม 2562 
04 – 06 ธันวาคม 

2562 
13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

11 – 13 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

12 – 14 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

18 – 20 ธันวาคม 
2562 

13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

19 – 21 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

25 – 27 ธันวาคม 
2562 

13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

26 – 28 ธันวาคม 
2562 

13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 
2563 16,999 16,999 16,999 4,000 8,000 

01 – 03 มกราคม 
2563 15,999 15,999 15,999 4,000 8,000 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,000 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง



 

 

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ  3,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน และไมมีเตียง)   
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงิน
ไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่
ตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIR 
ASIA อนุญาตให   
  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือ
ข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 



 

 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 บาท 
ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน 
ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซ่ึงอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังที่ 

1 ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจอง
วันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงค
จะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมี
คิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามี
ท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระ
ภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง 
และ ขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 

** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก 
ตามจํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได 



 

 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆ
ท้ังส้ิน   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 



 

 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎเิสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี



 

 

ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือ
ยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 


