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ฮาลอง  ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต  ลอ่งอ่าวฮาลอง    ถ ้าสวรรค ์  

นิงหบิ์งห ์  ถ ้าตามกก๊  วดัไบ่ดิงห ์   

ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วดัหง็อก เซิน  ยา่นถนน 36 สาย  

 เชิดห ุ่นกระบอกน ้า  จตัรุสับาดิงห ์  สสุานโฮจิมินห ์   

ท าเนียบประธานาธิบดี  บา้นพกัโฮจิมินห ์  เจดียเ์สาเดียว  

วิหารวรรณกรรม   
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ) – สนามบนินอยไบ(ฮานอย เวยีดนาม) – อา่วฮาลอง – ตลาดไนท์

มารเ์ก็ต                                                                                                                        (-/-/D) 

11.00น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์Q ประต ู8 สายการบนิ
กาตารแ์อรเ์วยส ์พบกบัเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง 

14.25น.       ออกเดนิทางสู ่ สนามบนินอยไบ เวยีดนาม โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วยส์  เทีย่วบนิ  QR 834 
(บรกิารของวา่งและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ) 

  
16.15น.       เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง

และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  นําคณะเดนิทางสู่  อา่วฮาลอง โดยรถโคช้ปรับอากาศ ( ระยะทาง180
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ เบยีรท์อ้งถิน่ หรอื
ดาลดัไวน)์ 

 หลังอาหาร คํ่าหากเวลาอ านวย นําคณะชอ้ปป้ิง ตลาดไนท์มาร์
เก็ต เมอืงฮาลอง พบกบัสนิคา้ ของฝาก ของทีร่ะลกึ สนิคา้พืน้เมอืง
มากกวา่ 100 รา้นคา้ อาทเิชน่  กระเป๋า สรอ้ยมกุ เรอืสําเภาทําจาก
ไม ้ไมห้อมแกะสลัก ของทีร่ะลกึทีทํ่าจาก เปลอืกหอย  เสือ้ผา้ ชดุ
ประจําชาตอิา๋วญา๋ย เป็นตน้ 

     น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั BMC Halong Hotel / Ha Long หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

http://www.bmcthanglonghotel.com   
 

วนัทีส่อง  ลอ่งอา่วฮาลอง – ถ า้สวรรค ์– นงิหบ์งิห ์                                                                        (B/L/D) 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00น.       นําคณะออกเดนิทางสูท่า่เรอื  เพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาติ ของ อา่วฮาลอง(Ha Long Bay) 

แปลวา่ มงักรรอ่นลง  ทีส่รรคส์รา้ง ดจุดังภาพวาดโดยจติกรเอก  
ประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่ 1,900 
เกาะ และไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปีค.ศ.1994 สมัผัส
ความมหัศจรรยข์องธรรมชาตขิอง อา่วฮา
ลองที่ เต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูมากมาย ที่
กระจายทั่ว ทัง้อา่วฮาลอง ประมาณ1 ,960-
2,000 เกาะ ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะได ้
ชมความงามของเกาะตา่ง ๆ  รปูรา่งแปลกตา 
เรยีงตัวกนัสลับซบัซอ้น  ทัง้เกาะลงิ เกาะชา้ง 
เกาะไกช่น ฯลฯ  

นําคณะชม  ถ า้สวรรค์(Dau Go Cave) ชมความสวยงามตาม
ธรรมชาต ิหนิงอกหนิยอ้ยสวยงามตระการตา น่าประทับใจมากมาย  และ
เสรมิเตมิแตง่ดว้ยการประดับแสงสตีามผนังและมมุตา่ง ๆ ในถ้ํา แสงสทีี่
มนุษยแ์ตง่แตม้ ลงตัว กบัธรรมชาตทิีส่รา้งสรรค์ ทําใหเ้กดิจนิตนาการ
รปูรา่งตา่ง ๆ มากมาย ทัง้ รปูมงักร  เสาค้ําฟ้าทัง้ 4 เสา รปูปีกอนิทร ีรปู
นางฟ้า รปูคูรั่กหนุ่มสาว ฯลฯ 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื(อาหารทะเล) 
  

http://www.bmcthanglonghotel.com/
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บา่ย  นําคณะ เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่  นงิหบ์งิห์ (ฮาลองบก)  (ระยะทาง ประมาณ 190 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.40 ชัว่โมง)  

 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

     น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Yen Nhi Hotel / Ninh Binh หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

http://www.yennhihotel.com.vn/en/home.aspx  

วนัทีส่าม นงิหบ์งิห ์– ถ า้ตามกก๊ – วดัไบด่งิห ์– ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหง็อก เซนิ – ยา่นถนน 36 

สาย – การแสดงเชดิหุน่กระบอกน า้                                                                              (B/L/D) 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําคณะออกเดนิทางสู ่ถ า้ตามกก๊(Tam Coc cave) เป็นถ้ําทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยอนัน่ามหัศจรรย ์ซอ่นตัว

อยูใ่นความลกึของเทอืกเขา ภเูขา 
และสายน้ําแหง่ฮาลองบก  ทําใหม้ี
ภมูปิระเทศงดงามราวกบัภาพวาด 
ตามตํานานกลา่ววา่  ถ้ํานีถ้กูบรรจง
สรา้งโดยสายลมและกระแสน้ํา เมือ่
ครัง้น้ําทะเลยงัทว่มถงึ  ซึง่ยงัคงมี
รอยคราบน้ําปราก ฏเป็นหลักฐาน  
ภาพทีป่รากฏในระหวา่งการเดนิทาง
หลายทา่นเปรยีบเหมอืน "กุย้หลนิ
ของจนี" หรอื "อา่วฮาลองเบย"์ เพลดิเพลนิใจกบัลอ่งเรอืผา่นทอ้งน้ํา  สองขา้ง

ทางเป็นทุง่นาขา้ว ยามฤดเูก็บเกีย่วก็จะมชีาวไร ่ชาวนา
ออกมาทํางาน สลับกบัทัศนยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ่  
นําคณะเดนิทางไปชม  วดัไบด่งิห์ (Bai Dinh Tample) 
ครอบคลมุพืน้ทีศ่าสนสถานเกา่และใหม่ โดยสว่นทีเ่ป็นศาสน

สถานดัง้เดมินัน้ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา มี
บนัไดหนิ 300 ขัน้ นําเขา้สูป่ระตศูาสน
สถานทีก่อ่สรา้งอยา่งวจิติรงดงาม  โดย
วหิารเดมิตัง้อยูใ่นถ้ําเล็กๆ  ภายในชอ่งเขา
ทีส่รา้งตามหลักฮวงจุย้  สว่นทีเ่ป็นศาสน
สถานใหมนั่น้ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี  ค.ศ.2003  
แลว้เสร็จในปี  ค.ศ.2010 โดยยดึแบบแผนการกอ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ
ของเวยีดนาม สิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ลว้นมขีนาดใหญโ่ตอลังการและสวยงามเป็นอยา่งมาก 
ประกอบดว้ยสว่นอาคาร ลานพธิ ีและสวนทีส่งบและงดงามตามธรรมชาต ิโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ Tam The Hall ทีส่รา้งขึน้อยา่ง

ยิง่ใหญ่ดว้ยหนิ ไม ้และกระเบือ้ง มคีวามสงู   34 เมตร กวา้ง 59 
เมตร ดว้ยชา่งฝ่ีมอืพืน้ถิน่ชัน้ครู รวมถงึงานสํารดิทีส่รา้งสรรคเ์ป็น
ผลงานสถาปัตยกรรมของชาตไิดอ้ยา่งงดงาม   วัดไบด่งิห์
ประดษิฐานรปูหลอ่พระพทุธเจา้ทีใ่หญท่ีส่ดุ หนักราว 100 ตัน หอ
ระฆงัทีม่รีะฆงัทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศเวยีดนามสงู 22 เมตร หนัก 
36 ตัน ตัง้รปูสลักพระอรหันตจํ์านวน 500 องค ์เรยีงรายยาวทีส่ดุ
ในเอเชยีเป็นระยะทางรวมกนัถงึ 3 กโิลเมตร วหิารเจา้แมก่วนอมิ
พันกร วัดไบด่งิห์ถอืเป็นพทุธศาสนสถานศนูยก์ลางแหง่ศรัทธา
ของชาวพทุธเวยีดนาม 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําคณะเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่กรุงฮานอย (ระยะทาง

ประมาณ 98 กโิลเมตร  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง ) ถงึฮานอยนําทา่นเดนิทางสูใ่จกลางเมอืง กรงุ
ฮานอย  ชมความงามรอบ  ทะเลสาบคนืดาบ (Hoan 
Kiem Lake) ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย  ทะเลสาบ
แหง่นีม้ตํีานานกลา่ววา่ ในสมยัทีเ่วยีดนามทําสงครามสูร้บ
กบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดทํ้าสงครามมาเป็น
เวลานาน  แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ี
ทําใหเ้กดิ 

http://www.yennhihotel.com.vn/en/home.aspx
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ความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแหง่นี ้ไดม้ปีาฏหิารยิเ์ตา่ขนาดใหญ่
ตัวหนึง่ได ้งับดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ทําสงครามกบัประเทศจนี  หลังจากที่
พระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้พระองคไ์ดก้ลับไปทําสงคราม ขบัไลก่องทัพจนีอกีครัง้  และ
ไดรั้บชยัชนะทําใหบ้า้นสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้  พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ 
ทะเลสาบแหง่นี ้นํา คณะ  ขา้มสะพานแสงอาทติย์  สะพานสแีดงสด ถอืเป็น
เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย  สูก่ลางทะเลสาบ  ชม วดัหง็อก เซนิ(Ngoc 
Son Temple) หรอื “ วัดเนนิหยก ” ภายใน
ประกอบดว้ย  ศาลเจา้โบราณ  และ เตา่สตา๊ฟ 
ขนาดใหญ่  ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวนี ้คอืเตา่
ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้
มาเป็นเวลาชา้นาน ชมภาพลายปนูปัน้ระบายสทีี่
วจิติรงดงาม อนัแสดงใหเ้ห็นฝีมอืของชาว
เวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ  นักทอ่งเทีย่ว จงึนยิมมา
ถา่ยภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึกนัเสมอ  
จากนัน้เทีย่วชมเมอืงยา่น ถนนเกา่ 36 สาย(36 
old streets)  เป็นยา่นการคา้และยา่นชมุชน
เกา่แกต่ัง้แตศ่ตวรรษที ่ 13 เป็นยา่นหัตถกรรมทีม่ปีระวัตยิาวนานรว่ม 600 กวา่ปี 
แหลง่ขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้า่นชอ้บป้ิงตามอธัยาศัย  ยา่นถนนเกา่ 
36 สาย มากมายไปดว้ยสนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ อาทิ  ตุ๊กตาทําจากไม ้กระเป๋า

รองเทา้กอ้ปป้ีแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ งานไมแ้กะสลัก ฯลฯ พืน้ทีย่า่นนี ้สนิคา้จะจําหน่ายเป็นโซน  
ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหาร คํ่า ชม การแสดงเชดิหุน่กระบอกน า้  เป็นศลิปะพืน้บา้นของชาว
เวยีดนามทีกํ่าเนดิขึน้แถบสามเหลีย่มปากแมน้ํ่าแดง ดว้ยมกัประสบภาวะน้ําทว้มทกุปี  
ชาวไรช่าวนาจงึคดิการละเลน่หุน่กระบอกน้ําขึน้โดยผกู
โยงเรือ่งราวกบัตํานาน พืน้บา้น และวถิชีวีติขนบท การ
แสดงระบําตุ๊กตาหุน่กระบอกน้ํา  ถอืเป็นศลิปกรรม
ประจําชาตแิละเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม  ซึง่มี
แหง่เดยีวในโลก  มลีลีาการเชดิทีส่วยงาม  เรือ่งราวที่
สนุกสนาน เนน้วถิี ชวีติของคนเวยีดนามทีผ่กูพันกบั
สายน้ํา  และตํานานโบราณตา่งๆ ประกอบการแสดง
ดว้ยดนตรพีืน้เมอืง และ เดีย่วพณิสายเดยีว  

     น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Golden Lakeside Hotel/Hanoi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

http://www.goldenlakehotel.com.vn  

วนัทีส่ ี ่ จตัรุสับาดงิห ์– สสุานโฮจมินิห ์– ท าเนยีบประธานาธบิด ี– บา้นพกัโฮจมินิห ์– เจดยีเ์สาเดยีว – 
วหิารวรรณกรรม – สนามบนินอยไบ(เวยีดนาม) – สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ)           (B/L/-) 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําคณะเดนิทางสู่  จตัรุสับาดงิห์(Ba Dinh Square)ซึง่เป็นสถานทีท่ี่
ทา่นโฮจมินิหอ์า่นคําประกาศอสิรภาพอยา่งกกึกอ้งตอ่ชาวเวยีดนามหลัง
สงครามเดยีนเบยีนฟทูีก่นิระยะเวลายาวนานถงึ 8 ปีสิน้สดุ ชม สสุานโฮจิ

มนิห(์Ho Chi Minh’s Mausoleum) รปูแบบ
สถาปัตยกรรมจําลองโมเดลมาจากอนุสาวรยีบ์รรจุ
ศพของ วลาดมีรี์ เลนนิ ในประเทศรัสเซยี  ภายใน
เก็บรักษาศพทีรั่กษาดว้ยน้ํายา ของโฮจมินิห ์หรอื

ลงุโฮ อดตีนายกรัฐมนตรแีละประธานาธบิดแีหง่
สาธารณรัฐประชาธปิไตยเวยีดนาม  อยูใ่นโรงแกว้ 
อยูใ่นสภาพเกอืบ 100 % และมทีหารอารักขา
รอบทศิ (กรณุาแตง่การสภุาพ  ไมส่วมกางเกงขา
สัน้ เสือ้สายเดีย่ว รองเทา้แตะ) จากนัน้นําคณะชม 
ท าเนยีบประธานาธบิดี (Presidential 

Palace) สรา้งในปี ค.ศ.1900-1906 เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
ฝร่ังเศสทาสเีหลอืง เดมิเคยเป็นทีทํ่างานของผูสํ้าเร็จราชการของประเทศ
ตา่งๆ ในแถบอนิโดจนี ปัจจบุนัเป็นสถานทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืง  

http://www.goldenlakehotel.com.vn/
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นําชม บา้นพกัโฮจมินิห ์(Ho Chi Minh House) บา้นหลังเล็ก เรยีบงา่ย รม่รืน่รมิ
บอ่น้ําใส ทีล่งุโฮไดใ้ชพั้กอาศัยและใชทํ้างานขณะดํารงตําแหน่งประธานาธบิดี
เวยีดนาม ชมหอ้งนอน หอ้งสมดุ หอ้งทํางาน มมุตกปลา สวนผลไมห้ลังบา้น และ
ขา้วของเครือ่งใชข้องลงุโฮ  
จากนัน้นําคณะเขา้ชม เจดยีเ์สาเดยีว(Chua Mot Cot) สรา้งเมือ่ประมาณปี  ค.ศ. 
1049 มตํีานานการสรา้งวา่ กษัตรยิห์ล ีไท ตง ไมม่รีาชโอรสสบืบลัลังก ์คนืหนึง่ฝัน
วา่พระแมก่วนอมิพามาทีศ่าลกลางสระบวั แลว้มอบทารกให ้ตอ่มาไมน่านพระองคก์็
มพีระราชโอรส จงึโปรดใหส้รา้งเจดยีท์รงดอกบวั เพือ่บชูาพระแมก่วนอมิ ดว้ย
ลักษณะสถาปัตยกรรมทีแ่ปลกตา มลีักษณะคลา้ยดอกบวั ตัวศาลไมต้ัง้อยูบ่นเสาหนิ

ตน้เดยีวกลาง สระ บวั สามารถขึน้ไปดา้นบนเพือ่สกัการะเจา้แม่
กวนอมิได ้สว่นใหญช่าวเวยีดนามเขาจะถอืคต ิเดนิทางมากราบไหว ้
เจดยีเ์สาเดีย่วเพือ่ขอใหม้บีตุรสบืสกลุ  
นําคณะเขา้ชม วดัวนัเหมยีว(Van Mieu) หรอื วหิารวรรณกรรม

(Temple of Literature) มปีระวัตยิาวนาน
นับพันปี สรา้งขึน้ไนปี ค.ศ.1070 เพือ่เชดิชู
คณุธรรมอทุศิใหแ้กป่ราชญช์าวจนี คอื ขงจื๊อ 
เปิดเป็นโรงเรยีนสําหรับขนุนางภายในวัด และ
เคยเป็นสถานทีสํ่าหรับสอบจองหงวน การ
สอบเพือ่เขา้รับราชการในสมยัโบราณ ถอื เป็น
มหาวทิยาลัยแหง่แรกของประเทศเวยีดนาม  
ภายในจะมบีานประตทูีม่รีปูสลักมงักร และเสอื 
มคีวามหมายถงึ สตปัิญญาและความกลา้หาญ  
และแผน่ศลิาประกาศชือ่ผูส้อบไดจ้องหงวน 

ทา่นจะไดพ้บกบั  ชดุจองหงวน  คตคํิาสอนตา่งๆ ของขงจือ้ เป็น
สถานทีร่วบรวมเรือ่งราวประวัตศิาสตรท์างการศกึษาของเวยีดนาม  
ปัจจบุนัปิดทําการเรยีนการสอนแลว้ 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00น.  เดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ ฮานอย เวยีดนาม เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
17.20น. ออกเดนิทางสู่  สนามบนิสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ โดย สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วยส์  เทีย่วบนิที่  QR 

835 (บรกิารของวา่งและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ) 
19.20น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภีาพ 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง 
          

17-20    สงิหาคม 60 
 

 07-10 , 21-24   กนัยายน 60 
 

22-25  ตลุาคม 60 

ลกัษณะการเขา้พกัโรงแรม ราคาทวัรต์อ่ทา่น ราคาทวัรต์อ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่2 ทา่นพกั 1 หอ้ง 13,900฿ 14,900฿ 

เด็ก(อายไุมเ่กนิ 12 ปี)1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  13,900฿ 14,900฿ 

เด็ก(อายไุมเ่กนิ 12 ปี)1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 13,400฿ 14,400฿ 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ่ 3,500฿ 3,900฿ 
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ราคาทวัรร์วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัด  โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วยส ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮานอย-กรงุเทพฯ 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ , คา่อาหาร , คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ตีามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ นําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(ไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ)  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 01 
ก.พ. 2559 และทา่นตอ้งชําระเพิม่ หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ 

 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (สายการบนิกาตารแ์อรเ์วยส ์20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ โดยเฉลีย่ 4$ /วนั หรอื 16$ ตลอดทรปิ 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย โดยเฉลีย่ 100บาท /ทา่น /วนั หรอื 400บาท ตลอดทรปิ 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 สําหรับราคานี้บรษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทัวร ์

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 
หมายเหต ุ

 ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศใน
สถานทีจ่รงิอาจไมเ่หมอืนในภาพขา้งตน้ เนือ่งจากสภาพอากาศ, ชว่งเวลา, แสง, ฤดกูาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพทีใ่ช ้

แสดงในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, รถไฟ โรงแรมทีพั่กในตา่ง 

ประเทศ หรอืเหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ  จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 
เป็นสําคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ  เกดิขึน้
และมเีหตทํุาใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกวา่จะไดรั้บ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้

 รายการนี้ เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ 
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเขา้เมอืง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ  ก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย  งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ
หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 ระหวา่งการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน  และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 กรณีในกลุม่คณะของทา่นมผีูต้อ้งการ การดแูลพเิศษ, น่ังรถเข็นwheelchair, เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว ฯลฯ 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน กลุม่คณะของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทาง ทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะ 
คนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์มคีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบลว่งหนา้กอ่น 14 วนัท าการ    

 กรณีลกูทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอนจากบรษัิททัวร์
เสยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้    
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000  บาท ภายใน 3 วันหลังการจองฯ , การจองจะสมบรูณ์
เมือ่บรษัิททัวรไ์ดรั้บชําระเงนิมัดจําทัวร ์และ แจง้คอนเฟิรม์กลับแลว้เทา่นัน้ 

● สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 21 วนัท าการ  มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมัต ิหรอืแลว้แตก่รณี 

● บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวรทั์ง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทฯ ตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

● กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นื
คา่มัดจําทัง้หมด เนื่องจากเหตผุลในขอ้กอ่นหนา้นี้ และหากมยีกเลกิหลังจากออกบตัรโดยสารแลว้ บรษัิทฯ จะทําการ
คนืเงนิไดห้รอืไม ่ขึน้อยูก่บัสายการบนิ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราจะเดนิทางทอ่งเทยีว 

   ยกเลกิการเดนิทาง  

▪ ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา 

▪ กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 21-29 วันทําการ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจํา 

▪ กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 16-20 วันทําการ บรษัิทฯมคีวามจําเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาทัวร ์

▪ ถา้ยกเลกิกะทันหันกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิทัง้หมด 

▪ ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 
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