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รหัสโปรแกรม : 12540 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

บนิตรงเชยีงใหม ่ 
Xin Chào ชลิ ชลิ ฮานอย นงิหบ์งิห ์ 

3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

  เร ิม่ตน้เพยีง 13,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมเมอืงสมัผสัประวตัศิาสตร ์ฮานอย 

 ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก ทีฮ่านอย 
 ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว อายกุวา่ 400 ปี 
 ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลองบก 

 ชมเมอืงโบราณเมอืงเกา่ฮวาลอื  

 เยีย่มชมสสุานลงุโฮ 

 FREE WIFI ON BUS, พกัโรงแรมด ี 

 พเิศษสดุ!! รบังอบหนอนหลา ทา่นละ 1 ใบ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 เชยีงใหม ่- ฮานอย - วหิารวรรณกรรม - นงิหบ์งิห ์ 
07.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิบางกอกแอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุฮานอย โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG995 

(มบีรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ กรงุฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนามเป็นเวลาเดยีวกนักบัประเทศไทย) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในทา่อากาศยานนอยไบ 

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่ วหิารวรรณกรรม เป็นวัดโบราณของ

เวียดนาม และเป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม 

สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1070 ซึง่เป็นยคุของ ราชวงศไ์ล โดยพระ

เจา้ไล ไท ตอง โปรดฯใหส้รา้งขึน้ เพือ่เชดิชคูณุธรรม โดย

อทุศิใหแ้กข่งจื๊อ ปราชญช์าวจนี ผูย้ดึมั่นในคุณธรรมความ

ถูกตอ้ง และในปี 1076 ไดส้รา้งโรงเรียนส าหรับขุนนาง 

เพือ่ใหเ้หลา่ขนุนางไดศ้กึษาเล่าเรยีนและสอบเป็นจอหงวน ครัง้เมือ่ถงึยคุสมัยของราชวงศต์รัน จงึเปิด

ใหบุ้คคลทั่วไปไดเ้ขา้เรยีน มหาวทิยาลัยแห่งแรกของเวยีดนาม ไดเ้ปิดสอนจนถงึปลายศตวรรษที่ 18 

และถกูทิง้ใหร้กรา้ง ปัจจบุนัวหิารวรรณกรรมแหง่นีก้ลายเป็นสถานทีร่วบรวมเรือ่งราวประวัตศิาสตร ์และมี

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่13 - 15 เม.ย. 62                                                                           20,888.- 15,888.- 

วนัที ่04 - 06, 18 - 20 พ.ค. 62 (วนัวสิาขบชูา, วนัหยดุชดเชย) 15,888.- 

วนัที ่07 - 09 ม.ิย. 62 14,888.- 

วนัที ่15 - 17 ก.ค. 62 (วนัอาสาฬหบชูา, วนัเขา้พรรษา) 14,888.- 

วนัที ่10 - 12 ส.ค. 62 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 14,888.- 

วนัที ่13 - 15 ก.ย. 62  13,888.- 

วนัที ่11 - 13 ต.ค. 62 (วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9, วนัหยดุชดเชย)  14,888.- 

วนัที ่18 - 20 ต.ค. 62 13,888.- 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม ่- ฮานอย - วหิารวรรณกรรม - นงิหบ์งิห ์ 
(PG995 : 09.55-12.00)     

    
GOLDEN DRAGON 

HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืฮาลองบก - ถ ้าต ากอ๊ก - วัดไบด่งิห ์- เมอืงเกา่ฮ
วาลอื - ฮานอย       

HANOI DELIGH 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ฮานอย - สสุานลงุโฮ - ท าเนยีบเหลอืง - เจดยีเ์สาเดยีว - เชยีงใหม ่  
(PG996 : 12.45-14.50)   

     

**หมายเหต ุ: 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ) 
- หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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การบรูณะซอ่มแซมใหค้งความเป็นตัวอยา่งวัฒนธรรมอนัเกา่แกข่องชาว เวยีดนามไดเ้ป็นอยา่งด ี

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซ ึง่อยูท่างตอนใต ้

ของเมอืงฮานอย เป็นจังหวัดทีม่คีวามพเิศษทางธรรมชาต ิ

ซึง่เป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึง่คอื มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นทีชุ่ม่น ้า 

ในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาล จนพื้นทีนั่น้ถูกเรยีกว่า 

อา่วฮาลองบนแผน่ดนิ หรอื ฮาลองบก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม : GOLDEN DRAGON HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

  

วนัที ่2 
นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืฮาลองบก -  ถ า้ต ากอ๊ก - วดัไบด่งิห ์- เมอืงเกา่ฮวาลอื - 
ฮานอย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืพาย ลอ่งไปตามคลอง ซึง่สอง

ขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหนิปูน ชมทวิทัศน์อันงดงาม

เขยีวขจแีละบรรยากาศอนัแสนสดชืน่ ระหว่างทางไปชมถ ้า

ตา่งๆจะผา่นนาขา้ว ซึง่มอียูท่ัง้สองขา้งทาง 

 จากนัน้น าทา่นชม ถ า้ต ากอ๊ก เป็นถ ้าทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยอัน

น่ามหัศจรรย ์ซึง่ซอ่นตัวอยูใ่นความลกึของเทอืกเขา ภเูขา

และทะเลเป็นอันหนึง่อันเดยีวกัน ท าใหท้ีน่ี่มภีูมปิระเทศที่

ราวกบัภาพวาด   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ชม วดัไบ่ดงิห ์เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศเวยีดนาม แ  ละอาจกล่าวไดว้่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี 

บนพื้นที่ราวๆ 3,300 ไร่ สรา้งมากว่าพันปีแลว้และมีการ

พัฒนาใหม่อยู่เรือ่ยๆ ความน่าสนใจภายในวัดแห่งนี้ คอื มี

รูปหล่อพระพุทธเจา้ที่ใหญ่ที่สุด  หนักราว 100 ตัน 

ประดษิฐานอยู ่บรเิวณระเบยีงวหิาร มรีูปพระอรหันตจ์ านวน 

500 องค ์เรยีงรายเป็นระยะทางรวมกนัถงึ 3 ก.ม. รอบๆพืน้ทีม่อีาคาร ลานพธิ ีและสวนสงบทีง่ดงามตาม

ธรรมชาต ิเรยีกไดว้า่เป็นอกีสถานทีส่ าคัญทีนั่กทอ่งเทีย่วสว่นใหญต่อ้งแวะมาเทีย่วชมใหไ้ด ้

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกา่ฮวาลอื เป็นเมอืงหลวงแหง่แรก

ของเวียดนามก่อนจะยา้ยไปที่ฮานอย ภายในพื้นที่ของ

เมืองหลวงเก่าฮวาลือ จะไดพ้บกับสิ่งปลูกสรา้งและ

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ซ ึง่ไดรั้บอทิธพิลมาจากจีนเป็นส่วน

ใหญ่ เช่น อาคารไม ้ที่ตั ้งโบสถ์และศาลของกษัตริย์

ราชวงศด์งิห ์วัดดงิหเ์ตยีนฮวาง หรอื วัดดงิหค์งิ เป็นวัดที่

สรา้งขึน้เพือ่เป็นวัดประจ าพระองคข์องกษัตรยิด์งิ แห่งเวยีดนามในยคุนัน้ มบีรเิวณกวา้งขวาง และมกีาร

แบง่พืน้ทีอ่ยา่งเป็นสัดสว่น ทัง้สวนทีส่งบร่มรืน่กับโบสถซ์ ึง่มรีูปจ าลองของกษัตรยิร์าชวงศด์งิใหเ้ขา้ไป

สกัการะไดด้ว้ย  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  โรงแรม : HANOI DELIGH HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่3 ฮานอย - สสุานลงุโฮ - ท าเนยีบเหลอืง - เจดยีเ์สเดยีว - เชยีงใหม ่
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

จากนัน้น าท่าน เยีย่มชมสุสานลุงโ  ฮ สสุานโฮจมินิห ์เป็น

อาคารสสุานสรา้งดว้ยหนิออ่น, หนิแกรนติ และไม ้สรา้งขึน้

เมือ่ปี ค.ศ. 1973 ในสุสานแห่งนี้มทีหารกองเกยีรตยิศใน

ชุด เครื่องแบบเ ต็มยศสีขาวยืนถือดาบปลายปืนยืน

รักษาการณ์อยู่ตลอดเวลา มทีางเดนิแคบๆ ไปยังหอ้งโถง

ใหญ่ ที่กลางหอ้งมแีท่นหนิตัง้โลงแกว้บรรจุร่างของโฮจิ

มนิหห์รอืลงุโฮ ทีน่อนสงบเหมอืนคนนอนหลบัอยูภ่ายใน ซึง่ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอยา่งดอียูใ่นโลงแกว้

ภายในหอ้งทีค่วบคมุอณุหภมูคิงที ่
**หมายเหต ุ 

- สสุานโฮจมินิหจ์ะปิดทกุวันจันทร์, วันศกุร ์และตลอดทัง้เดอืนกันยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถ

ชมบรเิวณภายนอกได ้ 

- ในการเขา้ชมสสุานทัง้กรุ๊ปจะมพีวงมาลา 1 อัน ในการเคารพศพทีส่สุาน กรณีทีส่สุานปิด หรอื ควิในการวางพวง

มาลาเต็ม จะไมม่พีวงมาลาในการเคารพศพ และไมม่กีารคนืเงนิใดๆ เนือ่งจากเป็นอภนัินทนาการจากทางบรษัิทฯ 

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับท าเนยีบเหลอืง ซึง่เคยเป็นทีท่ างาน

ของคนมอี านาจสงูสดุอนิโดจนี ท าเนียบประธานาธบิดเีป็น

อาคารทรงโคโลเนยีลสเีหลอืง ทีฝ่ร่ังเศสสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1901 ปัจจุบันเป็นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ 

ท าเนยีบมสีวนดอกไมแ้ละสระน ้า 

 จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว ทีม่อีายกุวา่ 400 ปี เป็นเจดยี์

ไมท้ีม่คีวามงดงามมาก ตัง้อยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบัว

เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแตโ่บราณ 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ 

12.45 น. ออกเดนิทางกลับ เชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG996 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.50 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
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โปรแกรม :  Xin Chào ชลิ ชลิ 
ฮานอย นงิหบ์งิห ์

3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

13 - 15 เม.ย. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- 9,888.- 

04 - 06, 18 - 20 พ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- 9,388.- 

07 - 09 ม.ิย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 3,500.- 9,088.- 

15 - 17 ก.ค. 62  14,888.- 14,888.- 14,888.- 3,500.- 10,088.- 

10 - 12 ส.ค. 62  14,888.- 14,888.- 14,888.- 3,500.- 10,088.- 

13 - 15 ก.ย. 62  13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,500.- 9,088.- 

11 - 13 ต.ค. 62  14,888.- 14,888.- 14,888.- 3,500.- 10,088.- 

18 - 20 ต.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,500.- 9,088.- 

**ราคาส าหรบัเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั, จ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายตามทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
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6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่หัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่คอยดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** กรณีทีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

1. เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

2. เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

3. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

4. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

5. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

6. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : 
 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่ซักรดี, 

คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามี

คา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัราทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

6. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (600 บาท/ทา่น/ทรปิ)  

8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง : 
 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

ดแูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้  

4. หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

การช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที่

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
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7. กรณีทีท่า่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ และทางบรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งคนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าใหก้ับลกูคา้ (ตามเงือ่นไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นี้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้ กับทา่นเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลาด าเนนิการในการคนืเงนิ 7-14 วนั ท า

การ นับจากวนัทีไ่ดรั้บเรือ่ง   

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ            
 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ :                                             
1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

 ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
 


