
 

 

รหัสทัวร GQH1901633 
ทัวรเวียดนามเหนือ รักนะ มอคโช ฮานอย นิงหบิงห 4 วัน 3 คืน [FD] 
 

วัดไบดิงห ลองเรือฮาลองบก ถ้ําตํากอก สะพานแกว สวนดอกไม Happy Land น้ําตกไซยิม 
จัตุรัสบาด่ิญ สุสานลุงโฮ เจดียเสาเดียว  
FREE WIFI ON BUS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 

เชียงใหม (ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม) - ฮานอย (ทาอากาศยานนานาชาติ
นอยไบ) (FD870 : 13.20-14.50) - เชียงใหม - ฮานอย - นิงหบิงห - วัดไบดิงห 

11.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน1 
เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับอํานวยความ
สะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

13.20 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที ่FD870 
14.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย (เวลาทองถ่ินท่ีเวียดนาม

เปนเวลาเดียวกันกับประเทศไทย) 
 ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห 

(ใชเวลา ประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
 เมืองนิงหบิงห อยูทางตอนใตของเมืองฮานอย เปนจังหวัดที่มีความพิเศษทาง

ธรรมชาติ ซ่ึงเปนลักษณะเดนอยูอยางหน่ึงคือ มีพ้ืนที่ท่ีเปนที่ชุมน้ํา ในอาณาเขตอัน
กวางใหญไพศาล จนพ้ืนที่น้ันถูกเรียกวา "อาวฮาลองบนแผนดิน" หรือ ฮาลองบก 
เปนเมืองท่ีมีภูมิทัศนแปลกตา ท้ังเทือกเขา เนินเขาหินปูน ท่ีราบต่ํา และนาขาว
ลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ภัตตาคาร 
ท่ีพัก โรงแรม : YEN NHI HOTEL หรือเทียบเทา 
  
วันที่ 2 นิงหบิงห - วัดไบดิงห - ลองเรือฮาลองบก - ถ้ําตํากอก - มอคโช 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

ชม วัดไบดิงห เปนวัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศเวียดนาม แ  ละอาจ
กลาวไดวาใหญท่ีสุดในเอเชีย บนพ้ืนที่ราวๆ 3,300 ไร สรางมากวาพันปแลวและ
มีการพัฒนาใหมอยูเร่ือยๆ ความนาสนใจภายในวัดแหงน้ี คือ มีรูปหลอ
พระพุทธเจาท่ีใหญที่สุด หนักราว 100 ตัน ประดิษฐานอยู บริเวณระเบียงวิหาร มี
รูปพระอรหันตจํานวน 500 องค เรียงรายเปนระยะทางรวมกันถึง 3 ก.ม. รอบๆ
พ้ืนที่มีอาคาร ลานพิธี และสวนสงบที่งดงามตามธรรมชาติ เรียกไดวาเปนอีก
สถานท่ีสําคัญที่นักทองเท่ียวสวนใหญตองแวะมาเที่ยวชมใหได 

 
จากน้ันนําทาน ลองเรือฮาลองบก ซึ่งสองขางทางโอบลอมดวยภูเขาหินปูน ชม
ทิวทัศนอันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดช่ืน ระหวางทางไปชมถ้ําตางๆ
จะผานนาขาว ซึ่งมีอยูท้ังสองขางทาง 

 จากน้ันนําทานชม ถ้ําตํากอก เปนถ้ําที่มีหินงอกหินยอยอันนามหัศจรรย ซ่ึงซอนตัว



 

 

อยูในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทําใหท่ีน่ีมีภูมิ
ประเทศที่ราวกับภาพวาด   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมอคโช (ใชเวลา ประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
 

เมืองมอคโช จังหวัด Son La ข้ึนช่ือวา NEW DESTINATION เปนจุดหมาย
ปลายทางท่ีเหมาะสาหรับการเดินทางระยะส้ัน ๆ เหนือระดับนาทะเล 1,050 เมตร 
เปนที่ราบกวางใหญของเนินเขาที่เปนทุงหญาเขียวชอุมท่ีกวางและสวยงาม ในเขต
ภูเขาของภาคเหนือ มีสภาพภูมิอากาศท่ีพอสมควร อุณหภูมิจะลดลงในชวงฤดูรอน
อุณหภูมิเฉล่ีย 20 องศาเซลเซียสอากาศหนาวจัดในฤดูใบไมรวงอากาศหนาวจัด
และหนาวจัดในฤดูใบไมผลิ ที่น่ีในฤดูหนาวหรือฤดูใบไมผลิฤดูที่สวยท่ีสุดในเมือง
(เร่ิมเดือนก.ย-ก.พ) และยังชนกลุมนอยเช้ือชาติ 12 กลุม อาศัยรวมกันอยูท่ีเมืองน้ี 
ใหทานไดด่ืมดากับทัศนียภาพท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจของดอกไมบาน พ้ืนที่รอบๆ ของ
เมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก โรงแรม : MUONG THANH HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา 
  
วันที่ 3 มอคโช - สะพานแกว - สวนดอกไม Happy Land - น้ําตกไซยิม -เมืองฮวาบิงห 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทุกทานชม สะพานแกว สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมแหงแรกของเวียดนาม ท่ี

สะพานทําจากกระจกแกวยาวท่ีสุดของเวียดนาม สามารถมองลงสูพ้ืนเบ้ืองลางได 
เดินขามสูเกาะที่มีธารน้ําตก มีสวนดอกไมนานาชนิดตามฤดูกาลและมีน้ําตก ธารน้ํา
ธรรมชาติที่งดงาม เปนสถานท่ีพักผอนทางธรรมชาติแหงใหมของเมืองหมกโจว ชม 
น้ําตกไซยิม ซ่ึงอยูบริเวณเดียวกับ สะพานแกว อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย 

 ชมสวนดอกไม Happy Land ดินแดนแหงดอกไมนานาพันธุอันตระการตา ใหทาน
เพลิดเพลินกับดอกไมนานาพันธุสุดลูกหูลูกตา และนอกจากน้ีสทานที่น้ียังมีตนไม
ศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวทองถ่ินนิยมมาขอพร ไมวาจะเปนเร่ืองความรัก การงาน การเงิน 
ครอบครัว โดยเขียนคําอธิษฐานของทานลงบนผาไหม โดยใชสีตามเร่ืองที่จะขอ 
ตอจากน้ันเขวี้ยงผาไหมใหไปผูกติดกับตนไม หากคําอธิษฐานจะสัมฤทธ์ิผล ผาจะ
ข้ึนไปผูกติดกับตนไม!! อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจไป
แวะเวียนไมขาดสาย 

 ไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสู เมืองฮวาบิงห (ใชเวลา ประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

ท่ีพัก  โรงแรม : HOA BINH HOTEL หรือเทียบเทา 
  

วันที ่4 
เมืองฮวาบิงห - ฮานอย - จัตุรัสบาด่ิญ - สุสานลุงโฮ - เจดียเสาเดียว - (ทาอากาศ
ยานนานาชาตินอยไบ) - เชียงใหม (ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม) (FD871 : 
15.20 - 16.55)   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

นําทานเดินทางสู เมืองฮานอย (ใชเวลา ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

 

 

ชมสุสานลุงโ ฮ นําทุกทานเคารพศพอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห สรางข้ึนเมื่อปค.ศ.
1973 ชมรางของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห ซ่ึงไดรับการอาบน้ํายา
เปนอยางดีอยูในโลงแกวภายในหองท่ีควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมบานพักที่อยูอาศัย
ของทานอดีตประธานธิบดีโฮจิมินหซึ่งคร้ังหน่ึงใชเปนศูนยบัญชาการในสงคราม
เวียดนาม 

 
จากน้ันชม วัดเจดียเสาเดียว ท่ีมีอายุกวา 400 ป เปนเจดียไมที่มีความงดงามมาก 
ต้ังอยูบนเสาตนเดียวกลางสระบัวเปนท่ีเคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต
โบราณ 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยไบ (ใชเวลา 
ประมาณ 30 นาที) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
15.20 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินท่ี FD907 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
16.55 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ

ประทับใจ 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก  
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 
12 ป (เสริม
เตียง) ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป (ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม ทาน
ละ 

ไมรวมต๋ัว
ทานละ 

26 ก.ค. 62 - 29 
ก.ค. 62 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 9,388.- 

05 ก.ย. 62 - 08 
ก.ย. 62 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 8,988.- 

12 ต.ค. 62 - 15 
ต.ค. 62 

13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 9,388.- 

** รายการทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวม 800 บาท/ทาน/
ทริป) ** 
** ทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ** 
**โปรแกรมทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก** 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1. การชําระคาบริการ 

1.1 ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี
และสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีที่ดูแลเสนทาง การจองจะยืนยันหลังจากไดรับแจงวา
ชําระเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
1.2 สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
1.3 การชําระเงินสวนที่เหลือ ลูกคาตองชําระกอนเดินทาง 15 วัน หากหากไมชําระตามเวลา
ท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตยึดมัดจําทั้งหมดและยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ  **
ชําระกอนเดินทาง 30 วัน สําหรับวันสงการนตและวันหยุดชวงวันข้ึนปใหม** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได           
2.1 คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 
2.2 คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
3.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด **45 วัน 
สําหรับวันสงการนตและวันหยุดชวงวันข้ึนปใหม** 



 

 

3.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง   เก็บคาใชจายทานละ 10,000 
บาท 
3.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย
ท้ังหมด 
3.4 สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
3.6 กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
3.7 กรณีท่ีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว และทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองคืนคา
ทัวรหรือมัดจําใหกับลูกคา (ตามเง่ือนไข ขอ1-ขอ3) ทั้งน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บ
คาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว กับทานเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน หรือไดชําระ
คาบริการในสวนของทางตางประเทศ เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) โดยใชเวลาดําเนินการใน
การคืนเงิน 7-14 วัน ทําการ นับจากวันท่ีไดรับเร่ือง   
3.8 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ 
ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
3.9 กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดน
ปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจาย
จริงท่ีเกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 
3.10 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข และ
หมายเหตุที่ระบุทุกขอแลว 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินช้ันนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ  

- ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวัน, จํานวนคนและมีคาใชจายตามท่ีทาง
สายการบินกําหนด 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน ซ่ึง
ระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมที่น่ัง 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางทานละไมเกิน 20 กก. 
4. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง 
5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
6. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8. คาหัวหนาทัวรจากเมืองไทย และ มัคคุเทศกทองถ่ินคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมคา

ทิป) 
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
10. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองใน

วงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

** กรณีท่ีตองการซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
    - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
    - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
    - ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
    - [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
    - ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
    - [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. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนามสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ และผูถือเอกสารตาง
ดาวตองยื่นวีซาเขาประเทศเวียดนาม (คาธรรมเนียมกรุณาติดตอเจาหนาที่) 

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

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงลวงหนาท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียน โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ** 
 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน                                           
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. น่ังที ่Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบิน   กําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีชวงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เปนสาเหตุทําใหหองที่ทานไดทําการรีเควสไว มีไม
เพียงพอ ทางโรงแรมอาจจะสลับจากท่ีรีเควสหอง Twin Room เปน Double Room หรือ 
จากหอง Double Room เปน Twin Room 

 
หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะงดออกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 

โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง 
2. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา

เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง 

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

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียวโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

5. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

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


