
 

VIETNAM HALONG PARK 3D 2N 
โดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62 - เมษายน 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เช็คอนิทีเ่ทีย่วใหมส่วนญีปุ่่ น ลอ่งเรอืธรรมชาต ิฮาลองบก 

ทะเลสาบคนืดาบ ถ า้นางฟ้า สวนสนุก ฮาลอง ปารค์ 

ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต วดัหงอกเซนิ ทะเลสาบตะวนัตก 

พเิศษ !! บุฟเฟ่ต ์SEN และ ซฟู๊ีด + ไวนแ์ดง 
 



 

บนิดว้ยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์(SL) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

SL 180 DMK(กรุงเทพ) – HAN(ฮานอย) 07.10 – 09.05 

SL 185 HAN(ฮานอย) – DMK(กรุงเทพ) 20.45 – 22.45 

*โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. * 

 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – เมอืงฮานอย – ทะเลสาบตะวนัตก – วดัเฉนิ

กว๊ก – เมอืงฮาลอง – ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพรอบอา่วฮาลอง - น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า

ชม HALONG PARK – HALONG NIGHT MARKET 

04.00น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 7-8 

เคาน์เตอร ์สายการบนิ THAI LION AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน า

เพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.10น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดย สาย

การบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL 180 

09.05น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ย ... น าท่านออกจาก เมอืงฮานอย  น าท่าน

เดนิทางสู่ ทะเลสาบตะวนัตก (WEST LAKE) เป็นทะเลสาบน ้าจืดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

กรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มคีวามยาวของชายฝ่ัง 17 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบที่

ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ๆ นิยมส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวน

รอบๆ ทะเลสาบทีด่งึดูดชาวบา้นหลายคนและนักท่องเทีย่วทีก่ าลังมองหาการพักผ่อน

จากเมืองที่วุ่นวาย นอกจากนี้ทะเลสาปยังลอ้มรอบดว้ยสถานที่ส าคัญมากมายใน

ประวัตศิาสตรข์องกรุงฮานอย เชน่ ก๊วกเจดยี ์วัดกวา่นแถ่งห ์เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง วนัเฉนิก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่ของชาวพุทธทีเ่คย

รุ่งโรจน์ในอดตีและมคีวามส าคัญกับประชาชนชาวเวยีดนามเป็นอย่างมาก สรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่6 โดยกษัตรยิ ์Ly Nam De ครัง้เมือ่มกีารสรา้งเมอืงขึน้ใหม่ ตัง้อยู่ใจกลาง



 

เมือง  ลักษณะเป็นเกาะเล็กๆริมทะเลสาบตะวันตก  ภายในวัดมีตน้มหาโพธิ์ที่เป็น

ของขวัญมาจากประเทศอนิเดยีและเจดยีท์รงสงูหลายชัน้ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ เซนบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ

น าท่านออกเดนิทางสู ่ทา่เรอือา่วฮาลองเบย ์เพือ่ ลอ่งเรอื ชมความงามตามธรรมชาติ

ที่สรรค์สรา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่

เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้ับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก

อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงาม

ของเกาะตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่HALONG PARK น าท่าน น่ังกระเชา้ เพือ่ขา้มอา่วฮาลองไปยังเกาะ

ระหว่างนี้ใหท้่านไดช้มววิอ่าวฮาลองพรอ้มถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง 

ใหท้่านเพลินเพลนิกับกจิกรรมในฮาลองปาร์คไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชม สวนญี่ปุ่ น 

เพลดิเพลนิกับการ น่ังรถราง หรอืขึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel เพือ่ชมทัศนียภาพมุมสูง

ของอ่าวฮาลอง อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจหรือชม การแสดงหุ่น

กระบอกน ้า เป็นศลิปกรรมประจ าชาต ิหุ่นกระบอกน ้าเป็นการผสมผสานระหว่างความ

หลงไหลในเทพกับความรักชาตอิย่างรุนแรงจนเป็นสิง่ปลูกฝังกันมาในจติใจของชาว

เวยีดนาม นักเชดิหุน่จะยนือยู่หลังฉากและมนี ้าท่วมถงึบรเิวณเอวและควบคมุตัวหุน่ดว้ย

ไมไ้ผ่ล ายาว ส าหรับเทคนคิการเชดินัน้ไดถู้กปิดบังเป็นความลับอย่างมดิชดิและมเีพยีง

แคแ่หง่เดยีวในโลก 



 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

อสิระทุกท่าน ณ ตลาดราตรฮีาลอง มสีนิคา้พื้นเมอืงเวียดนามและสนิคา้จากจีนให ้

ท่านไดเ้ลอืกหลากหลาย เหมาะส าหรับซือ้เป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อม

แกะสลัก เสือ้ผา้ ผา้พันคอ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

พกัที่ Sea Star Halong / Cong Doan Halong โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือ

เทยีบเทา่   
 

วนัทีส่อง ถ า้นางฟ้า – หมูบ่า้นชาวประมง – เมอืงฮานอย – รา้นหยก – ทะเลสาบคนืดาบ 

-  วดัหงอกเซนิ – อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยิง่

นักถ ้าแหง่นี้เพิง่ถูกคน้พบเมือ่ไม่นานมานี้ไดม้กีารประดับแสงสตีามผนังและมุมตา่งๆ ใน

ถ ้าซึง่บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแต่งโดย

มนุษย์แสงสีที่ลงตัวท าใหเ้กดิจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทัง้รูปมังกรเสาค ้าฟ้า

พระพุทธรูปศวิลงึค ์ 

ชม แพชาวประมง ซึง่เป็นวถิชีวีติของชาวฮาลองจะสรา้งแพท าเป็นทีอ่ยู่อาศัยและมี

กะชงัไวส้ าหรับเลีย้งสัตวท์ะเลเชน่กุง้หอยปปูลาท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารทะเลสดๆ

จากทีน่ี่ไดน้ าท่านชมเกาะไก่จูบกันซึง่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของอา่วฮาลองลักษณะจะ

เป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนา้เขา้หากันคลา้ยๆกับไกห่รอืนกแลว้แตจ่นิตนาการของแต่

ละท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!!! ชมิไวนแ์ดง DALAT 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านแวะ รา้น

หยก ใหท้่านเลอืกซือ้เป็นของฝาก น าท่านเดนิทางต่อไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ น า

ท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย ์ขา้มไปสูเ่กาะหยกชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณ ภายใน

ประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลังเล็กๆ ทีม่เีต่าสต๊าฟขนาด

ใหญ่ ซึง่เป็นเต่าทีอ่าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวัดยังมตีะพาบศักดิส์ทิธิร์วมทัง้

อานุสาวรียข์องตรันคว็อกตวน ซึง่เป็นแม่ทัพเอกในการต่อสูก้ับกองทัพมองโกลและ

ขับเคลือ่นทัพมองโกลกลับไปไดส้ าเร็จเมือ่ปี ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซนิ หรอืวัดเนนิหยก 



 

เป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ทีส่ าคัญมากๆของเมอืงฮานอยสะพานสแีดงนัน้เป็นสะพานไมท้ี่

มนัีกท่องเทีย่วทีม่าทัวรเ์วยีดนามทีเ่ป็นคูร่ักมักจะมาถ่ายรูปพรีเวสดิง้กันทีน่ี่ เมือ่ผูท้ีม่า

ทัวร์เวียดนามขา้มสะพานไปก็จะเขา้สู่ประตูวัด ภายดา้นในนั้นจะมีตะพาบอยู่ 1 ตัว 

ทีส่ต๊าฟไวป้ระวัตแิละความเป็นมานัน้กลา่วไวว้า่ ทะเลสาบแหง่นี้มตีะพาบทัง้หมด 2 ตัว 

อกีตัวหนึง่ยังมชีวีติอยู่และอาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นี้ 

จากนั้นน าท่าน อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  มีสนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรร

มากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Sunries Hanoi / Delight Hotel โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เมืองนิงบิงห์ – ร้านเยื่อไผ่ – ล่องเรือชมความสวยงามของฮาลองบก – 

กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนงิบงิห ์เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาการเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าตทิัง้ 2 ขา้ง

ทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม น าท่านแวะ รา้นเยือ่ไผ่  น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือ 

ล่องเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั ้งอยู่ทางตอนใตข้อง

สามเหลี่ยมปากแม่น ้าแดง ในจังหวัดนิงบิง่ห์ เป็นพื้นที่ที่มทีัง้ภูมทิัศน์อันงดงามของ

ยอดเขาหนิปูน แม่น ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้า และยังถูกลอ้มรอบ

ดว้ยผาสงูชนั จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้งดงามน่าชม และยังมรี่องรอยทางโบราณคดทีีเ่ผย

ใหเ้หน็การตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้ไดร้ับการขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิน าท่านลงเรอืลอ่งไปตามสายธารแหง่ธารา

ทีไ่หลเย็น ในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า 

ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบ

เหมอืน กุย้หลนิของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรือ ล่องผ่านทอ้ง

น ้ า  และถ ้ าต่างๆภายในบริเวณท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่  

สลับซับซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลับกันไป ความ

ประทับใจทีไ่ดจ้ากการมาเทีย่วชม เป็นสถานทีท่่องเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมาก

แห่งหนึ่งของเวยีตนาม ทวิทัศน์ความสวยงามของทีน่ี้ไดร้ับการรังสรรคจ์ากธรรมชาติ

ลว้นๆ  และยังเป็นสถานทีใ่ชถ่้ายท าภาพยนต ์KONG SKULL ISLAND 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับทัศนียภาพอันสวยงามของประเทศเวยีดนาม 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

20.45 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA 

เทีย่วบนิที ่SL 185                             

22.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ......พรอ้ม

ความประทับใจ 
 



 

** หากลูกคา้ท่านใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร ์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้

ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น   

 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

อตัราทา่นละ 

 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

อตัราทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่  

ราคาทวัรไ์ม่
รวมต ัว๋ 

04 – 06 ธนัวาคม 62 11,989 11,989 11,989 2,500 6,500 

11 – 13 ธนัวาคม 62 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

18 – 20 ธนัวาคม 62 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

25 – 27 ธนัวาคม 62 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

01 – 03 มกราคม 63 13,989 13,989 13,989 2,500 6,500 

08 – 10 มกราคม 63 8,989 8,989 8,989 2,500 6,500 

15 – 17 มกราคม 63 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

29 – 31 มกราคม 63 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

05 – 07 กุมภาพนัธ ์63 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

12 – 14 กุมภาพนัธ ์63 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

19 – 21 กุมภาพนัธ ์63 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

26 – 28 กุมภาพนัธ ์63 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

04 – 06 มนีาคม 63 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

11 – 13 มนีาคม 63 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

18 – 20 มนีาคม 63 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

25 – 27 มนีาคม 63 9,989 9,989 9,989 2,500 6,500 

01 – 03 เมษายน 63 10,989 10,989 10,989 2,500 6,500 



 

08 – 10 เมษายน 63 10,989 10,989 10,989 2,500 6,500 

15 – 17 เมษายน 63 14,989 14,989 14,989 2,500 6,500 

22 – 24 เมษายน 63 10,989 10,989 10,989 2,500 6,500 

29 เม.ย – 01 พ.ค. 63 12,989 12,989 12,989 2,500 6,500 

 

** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 

1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ  3,900 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมม่เีตยีง) 
 

อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิไทย

ประมาณ 3,200 บาท) 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่

ภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ่้ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน สายการบิน BANGKOK AIRWAYS 

อนุญาตให ้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอื

ขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่ เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้

ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

❖ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 

5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยนืยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวัน

ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตาม

เวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้

มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจาก

ทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เท่านัน้  

❖ กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่

ทีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนื

เงนิมัดจ าใหท้่านใดไม่วา่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

❖ กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

➢ ยกเลกิการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ 

➢ ** ยกเวน้ พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 45 วัน ก่อนเดนิทาง **

ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

➢ ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

➢ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 



 

➢ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 

20 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กับชว่งพีเรยีดวันที่

เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

➢ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

❖ คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดย

ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได  ้

❖ กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถ

เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ

ยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

❖ กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสาย

การบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

❖ กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงินกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้

ทราบ 

❖ กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

❖ หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 5 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

❖ อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

❖ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

❖ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

❖ ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ 

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

❖ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั ้งนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้

ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง

ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาต

ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

❖ ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกัน

เสมอไป) 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 



 

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

❖ บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

❖ บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่วา่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


