
 

 

รหัสทัวร GS1902690 
ทัวรเวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห 3 วัน 2 คืน (FD) 
วัด Bai Dinh | ลองเรือชมความงาม จางอาน | ตลาดราตรีฮาลอง | สุสานลุงโฮ | 
ทําเนียบประธานาธิบดี | วัดเจดียเสาเดียว | ทะเลสาบคืนดาบ 
 

 
 



 

 

บินดวยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
FD642 DMK(กรุงเทพ) – HAN (ฮานอย) 06.40 – 08.30 
FD645 HAN (ฮานอย) – DMK(กรุงเทพ) 20.50 – 22.40 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองนิงบิงห – ราน OTOP – วัดไบดิงห  
– ลองเรือชมความสวยงามของจางอาน (-/L/D) 
03.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขาหมายเลข 1 
เคานเตอร สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั ้นตอนการเช็คอิน และหัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

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

08.30น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย ... (เวลาทองถิ่นที่
เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 
นําทานเดินทางสู เมืองนิงบิงห เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาการเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 
ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม นําทานแวะ ราน OTOP  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสู วัดไบดิงห มีความหมายวา การถวายพระพรดินฟ�า พระพุทธเจาและทวย
เทพที่อยูบนที่สูง  เขตโบราณสถานฯนี้ถูกกอสรางในพื้นที่อยูทางทิศตะวันตกของราช
ธานีฮวาลือ วัดไบดิงหเกาแกตั้งอยูบนภูเขาดิ๊งหสูง ๑๘๗ เมตรและถูกกอสรางมากวา 
๑,๐๐๐ป  การเดินทางข้ึนวัดตองปนบันไดหินกวา ๓๐๐ ขั้น วัดถูกกอสรางตามฮวงจุย
โบราณคือ ดานหลังอิงภูเขา ดานหนาคือแมน้ําซึ่งท่ีน่ีคือแมน้ําดามถ่ิและหวางลอง แต
สิ ่งที ่สรางความประทับใจใหกับนักทองเที ่ยวคือรูปป นพระอรหันต ๕๐๐ รูปที่�م
ประดิษฐานตามระเบียงสองดานสู สถานที ่บูชา ระเบียงแตละดานยาวประมาณ 



 

 

๑,๗๐๐เมตรเปนสัญลักษณแหงเสนทางสูพุทธศาสนาของบรรดาพระอรหันตซึ ่งถือ
เปนเสนทางแหงพระอรหันตยาวที่สุดในเอเชีย 

จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู จางอาน เปนแหลงทองเที่ยวที่ตั้งอยูทางตอนใตของ
สามเหลี่ยมปากแมนํ้าแดงในจังหวัดนิงบิ่งห นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของ
จางอาน เปนพื้นที่ที่มีท้ังภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัด
เลาะ บางสวนจมอยูใตนํ ้าและยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชันจึงทําใหสถานที่แหงน้ี
งดงามนาชม มีรองรอยทางโบราณคดีที ่เผยใหเห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสมัย
โบราณ ทําใหสถานที่แหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ และยังเปนสถานที่ใชถายทําภาพยนต KONG SKULL ISLAND 

 
 
 
 
 
 

BAI DINH 



 

 

 
คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่  YEN NHI NINH BINH โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
   

DAY 2 
 เมืองฮาลอง – ลองเรือชมทัศนียภาพรอบอาวฮาลอง – ถํ้านางฟ�า – หมูบานชาวประมง  
– น่ังกระเชาไฟฟ�าขามทะเลชม HALONG PARK – ตลาดราตรีฮาลอง (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฮาลอง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นําทานออก
เดินทางสู ทาเรืออาวฮาลองเบย เพื่อ ลองเรือ ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค
สรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอย
ใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาวแหงน้ี
เต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะ
ตางๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ นําทานชม ถํ้านางฟ�า ชมหินงอกหิน
ยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนักถ้ําแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเม่ือไมนาน

TRANG AN 



 

 

มานี้ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆ ในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าทานจะ
ชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีที ่ลงตัวทําใหเกิด

จินตนาการรูปรางตางๆ มากมายทั ้งรูป
มังกรเสาค้ําฟ�าพระพุทธรูปศิวลึงค  
 
ชม แพชาวประมง ซึ่งเปนวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเปนที่อยูอาศัยและมี
กะชังไวสําหรับเลี้ยงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ
จากที่นี่ไดนําทานชมเกาะไกจูบกันซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะ
เปนเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแตจินตนาการของ
แตละทาน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ไวนแดง DALAT  
จากนั้นเดินทางสู HALONG PARK นําทาน น่ังกระเชา เพื่อขามอาวฮาลองไปยัง
เกาะระหวางน้ีใหทานไดชมวิวอาวฮาลองพรอมถายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอาวฮา

PARADISE CAVE 



 

 

ลอง ใหทานเพลินเพลินกับกิจกรรมในฮาลองปารคไมวาจะเปนการเที่ยวชม สวน
ญี่ปุ�น  

เพลิดเพลินกับการ น่ังรถราง หรือขึ้นชิงชาสวรรค Sun wheel เพื่อชมทัศนียภาพ
มุมสูงของอาวฮาลอง อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจหรือชม การแสดง
หุนกระบอกนํ้า เปนศิลปกรรมประจําชาติ หุนกระบอกนํ้าเปนการผสมผสานระหวาง
ความหลงไหลในเทพกับความรักชาติอยางรุนแรงจนเปนสิ่งปลูกฝงกันมาในจิตใจของ
ชาวเวียดนาม นักเชิดหุนจะยืนอยูหลังฉากและมีนํ้าทวมถึงบริเวณเอวและควบคุมตัว
หุนดวยไมไผลํายาว สําหรับเทคนิคการเชิดนั้นไดถูกปดบังเปนความลับอยางมิดชิด
และมีเพียงแคแหงเดียวในโลก 

 

KOI  BRIDGE 



 

 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
อิสระทุกทาน ณ ตลาดราตรีฮาลอง มีสินคาพื้นเมืองเวียดนามและสินคาจากจีนให
ทานไดเลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก เชน กระเป�าผาไหม ไมหอม
แกะสลัก เส้ือผา ผาพันคอ เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ 

พักที่  SEA STAR HALONG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 

DAY 3 
 เมืองฮานอย – สุสานโฮจิมินห – ทําเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดียเสาเดียว  
– ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฮานอย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นําทานถายรูป
หนา สุสานโฮจิมินห (ปดทุกวันจันทรและศุกร เพื่อนํารางลุงโฮไปอาบนํ้ายาใหม) 
ภายในบรรจุศพอาบนํ้ายาของทานโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลงแกว เปนนักปฏิวัติชาว
เวียดนาม ซึ ่งในภายหลังไดกลายมาเปนนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) หลังจากสิ้นสุดของสงคราม

HALONG PARK 



 

 

เวียดนาม ไซงอน เมืองหลวงเกาของเวียดนามใต ไดถูกเปลี่ยนช่ือมาเปนนครโฮจิมินห 
เพื่อเปนเกียรติแกโฮจิมินหโฮจิมินหเปนบุคคลที่ชาวเวียดนามถือวาเปนบุคคลที่มี

ความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการประกาศอิสรภาพของเวียดนาม  
จากน้ันนําทานชม ทําเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง ปจจุบันเปน
สถานที่รับรองแขกบานแขกเมืองและเดินเทาตอไปผานสวนอันรมรื่นเขียวขจีไปดวย
ตนไมใหญนอยที่ลุงโฮปลูกไว นําทานชม วัดเจดียเสาเดียว เปนศาลาเกงจีนหลังเดียว
ขนาดเล็ก ตั้งอยูบนเสาตนเดียวปกอยูในสระบัว ประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปาง
แสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อยาง มีตํานานเลาวา“พระเจาหลีไทโต
ทรงพระสุบินเห็นเจาแมกวนอิมประทับน่ังอยูบนใบบัว และสงเด็กชายในออมแขนให
พระองค ตอมาไมนานพระองคไดอภิเษกสมรสและไดใหกําเนิดทายาทเพศชาย
พระองคตามที่ทรงสุบินจึงไดโปรดใหสรางวัดนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณตอเจา
แมกวนอิม” 

HO CHI MINH MAUSOLEUM 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
หลังจากทานอาหารนําทานเดินทางตอไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ นําทานขาม สะพาน
แสงอาทิตย ขามไปสูเกาะหยกชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวยศาล
เจาโบราณและขางๆ ศาลเจามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเตาสตาฟขนาดใหญ ซึ่งเปนเตาที่
อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี ภายในวัดยังมีตะพาบศักด์ิสิทธ์ิรวมทั้งอานุสาวรียของ 
ตรันคว็อกตวน ซึ่งเปนแมทัพเอกในการตอสูกับกองทัพมองโกลและขับเคลื่อนทัพมอง
โกลกลับไปไดสําเร็จเม่ือป ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก เปนอีกสัญลักษณ
หนึ่งที่สําคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงนั้นเปนสะพานไมที่มีนักทองเที่ยว
ที่มาทัวรเวียดนามที่เปนคูรักมักจะมาถายรูปพรีเวสด้ิงกันที่น่ี เม่ือผูที่มาทัวรเวียดนาม
ขามสะพานไปก็จะเขาสู ประตูวัด ภายดานในนั้นจะมีตะพาบอยู 1 ตัว ที่สตาฟไว
ประวัติและความเปนมาน้ันกลาวไววา ทะเลสาบแหงนี้มีตะพาบทั้งหมด 2 ตัว อีกตัว

หน่ึงยังมีชีวิตอยูและอาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี 
 จากนั้นนําทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย  มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ 
 

NGOC  SON 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือช่ือ 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู   ทาอากาศยานนอยไบ เพื ่อเดินทางกลับสู 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

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

22.40 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......
พรอมความประทับใจ 

**************************************************** 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท 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
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน ตุลาคม 2562 
04 – 06 ตุลาคม 

2562 
12999 12999 12999 2500 6500 

11 – 13 ตุลาคม 2562 13999 13999 13999 2500 6500 

18 – 20 ตุลาคม 2562 12999 12999 12999 2500 6500 
24 – 26 ตุลาคม 

2562 
12999 12999 12999 2500 6500 

เดือน พฤศจิกายน 2562 
07 – 09 พฤศจิกายน 

62 
12999 12999 12999 2500 6500 

21 – 23 พฤศจิกายน 
62 

12999 12999 12999 2500 6500 

เดือน ธันวาคม 2562 
11 – 13 ธันวาคม 

2562 
11999 11999 11999 2500 6500 

19 – 21 ธันวาคม 
2562 

12999 12999 12999 2500 6500 

 
 



 

 

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

สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ  3,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบินและไมมีเตียง)   

 
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 3 USD / ทาน / ราน 
 

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง
ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 

USD. (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราคาบริการระบุ 

 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) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 

ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ เต็ม
จํานวน เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว 



 

 

ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ ้นตํ ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให



 

 

ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจทําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (SINGLE) และหองคู  
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 


