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บินด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

FD642 DMK(กรงุเทพ) – HAN (ฮานอย) 06.40 – 08.30 
FD645 HAN (ฮานอย) – DMK(กรงุเทพ) 20.50 – 22.40 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองฮานอย – 
เมืองมก๊โจว – หมู่บา้นเผา่ไทขาว – สวนชาขนับนัไดรปูหวัใจ                                      (-/L/D)                                                                                      

03.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 1 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA 
(FD) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 
หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.40น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI AIR 
ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD642 

08.30น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย ... (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

 น าท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดนิทางเข้าสู่ เมืองมก๊โจว อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200 
กิโลเมตร เป็นเมอืงที่ได้รบัขนานนามว่าเมอืงดาลดัแห่งเขตเขาตะวนัตกเฉียงเหนือที่นี่ธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์อากาศเยน็สบายตลอดปีและมทีรพัยากรด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเขตเขาตะวนัตกเฉียง
เหนือของเวยีดนามจนกลายเป็นจดุหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่วชาวเวยีดนามและชาวต่างชาติ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

http://bit.ly/2NMk5YE
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 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชาวไทขาว หรอืหมู่บ้านลกั เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวไทยขาวทีม่อีายุกว่า 
700 ปี เป็นหมู่บา้นทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในแถบนี้ ซึง่จะมชีาวต่างชาตยิุโรปและตะวนัตกมาเทีย่วกนัเยอะ 
ภายในหมู่บ้านมขีองฝากของขายมากมาย มบี้านเรอืนไทยหลงัใหญ่ๆไว้คอยต้อนรบันักท่องเที่ยวแบบ
โฮมสเตย ์รวมทัง้มกีลุ่มคนไท 5 เผ่าอาศยัอยู่ ทีม่เีอกลกัษณ์รกัษาประเพณีแบบดัง้เดมิ รวมทัง้ภาษาพูด
คลา้ยๆกบัภาษาลาว 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนชาขัน้บนัไดรปูหวัใจ ไร่ชาทีพ่ฒันาใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วมกีารตดัแต่งรปูทรง
ของไรช่าใหม้คีวามสวยงามและจุดหนึ่งทีเ่ป็นไฮไลทข์องทีน่ี่กค็อืการตดัแต่งไร่ชาใหเ้ป็นรปูทรงของหวัใจ
ดงันัน้ใครมาทีน่ี่กจ็ะตอ้งมาถ่ายรปูกบัไร่ชารปูหวัใจนี้ 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี MUONG THANH LUXURY โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 2 สวนดอกไม้ HAPPY LAND – น ้าตก DAI TEM – สะพานแก้วรปูหวัใจ – สวนสนโรแมนติก – 
เมืองนิงหบิ์งห ์- วดัใหญ่ไบดิ่งห ์–  ตลาดไนทม์ารเ์กต็                                                 (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้ HAPPY LAND สวนดอกไมใ้จกลางหุบเขาทีข่ ึน้ชื่อแห่งเมอืงม๊กโจว ที่มี
ดอกไมน้านาพรรณทีส่ลบัสบัเปลีย่นมาใหท้่านไดช้ื่นชมตลอดทัง้ป ไมว่่าจะเป็นดอกพรุนและดอกทอ้สขีาว
จะบานสะพรัง่อวดสสีนับรสิุทธด์อกกาหลงอวดสขีาวบานสะพรัง่ทัว่บรเิวณ 
น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตก DAI TEM น ้าตกกมิคิวามสวยงามและมชีื่อเสยิงอกีทีห่นึ่งของเวยิดนามใหท้่าน
ไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศของธรรมชาต ิ
น าท่านเดนิทางสู่ สถานทีท่่องเทีย่วใหม่ล่าสุดของเวยีดนาม สะพานแก้วรปูหวัใจ ทีพ่ึง่เปิดตวัเมื่อปลาย
เดอืนเมษายน 2562 สะพานแก้วแห่งความรกั สะพานกระจกที่ไดร้บัการตกแต่งเพื่อให้คู่รกัได้มาสมัผสั
ความเสยีว ใหท้่านไดถ่้ายรปูและเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสะพานกระจก และธรรมชาตกิลางหุบเขา 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนโรแมนติก ในบรรยากาศคล้ายกบัสวนสนเมอืงดาลดั มทีะเลสาบ สนุกสนาน
กบัการปัน่จกัรยานชมบรรยากาศอนัสวยงามยามเชา้ 
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ อยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่ห่งนี้
โอบลอ้มดว้ยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก เมอืงนิงหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืงหลวงมาก่อน แต่ในภายหลงัไดย้า้ย
เมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัใหญ่ไบ่ดิงห์ วดัในพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ที่สุดในเวยีดนาม มเีนื้อทีก่ว่า 4,300 ไร ่
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอืวดัเดมิ และส่วนทีท่างรฐับาลสรา้งขึน้มาใหมบ่รเิวณเชงิเขา วดัเดมิถูกก่อสรา้งขึน้
บนภูเขาดงิห์มาแล้วกว่า 1,000 ปี โดยต้องเดนิขึน้ไปจากเชงิเขาผ่านบนัไดหนิประมาณ 300 ขัน้ เป็น
สถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ ีถ่อืได้ว่าเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนิงหบ์งิห ์ภายในวดัมี
พระพุทธรูปทีใ่หญ่ที่สุด น ้าหนักกว่า 100 ตนั และยงัมพีระพุทธรปูกว่า 500 องค ์ถูกตัง้เรยีงกนัไปโดยมี
ความยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวทีสุ่ดในเอเชยี ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยคอืเจดยีส์ูง 13 ชัน้ และระฆงัทีใ่หญ่ที่สุดใน
เวยีดนาม สงู 22 เมตร หนกั 36 ตนั  

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิชอ้ปป้ิงที ่ตลาดไนทม์ารเ์กต็ ก่อนเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 
พกัท่ี HOA LU HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
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วนัท่ี 3 ฮาลองบก – กรงุฮานอย – โรงละครฮานอย – วดัเฉินกว๊ก – อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย – 
เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) - กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                (B/L/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ฮาลองบก หรอืเรยีกว่า ตามก๊ก หนึ่งในภูมทิศัน์ที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดของจงัหวดันิงห์
บงิห์ อยู่ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 9 กิโลเมตร มลีกัษณะเป็นภูเขาหนิปูนขนาดใหญ่อยู่รายล้อม คล้าย
กบักุย้หลนิเมอืงจนี มแีมน่ ้างอดอ็งไหลผ่านและกดัเซาะภูเขาหนิปจูนเกดิเป็นถ ้าหนิปนูทัง้หมดสามถ ้า จงึ
เป็นทีม่าของชื่อ ตามก๊ก ซึง่ค าว่าตามแปลว่าสาม และก๊กแปลว่าถ ้า ซึง่ถ ้าแห่งนี้จะมนี ้าไหลลอดถ ้าไปตาม
ท
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จากดา้นบนจะเหน็ทศันียภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม เพลดิเพลนิกบัการ ล่องเรอื ชมธรรมชาตขิองภูเขา
หนิปนูตระหงา่นรายลอ้มอยูม่ากมาย ตื่นตากบัการพายเรอืทีเ่ป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่มลีกัษณะพเิศษคอืการ
พายโดยใชเ้ทา้ถบี ชมวถิชีวีติรมิน ้าของชาวทอ้งถิน่ และธรรมชาตทิีส่วยงาม  
น าท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม ค าว่า “ฮานอย” หมายถึง
ตอนตน้ของแมน่ ้า ตัง้อยูต่อนตน้ของลุ่มแมน่ ้าแดง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านเดนิทางสู่ โรงละครฮานอย โรงละครใหญ่ฮานอยตัง้อยู่บนถนน PUAL BERST หรอืถนนจ่าง
เตีย่น ใชเ้วลาก่อสรา้ง10ปีคอืตัง้แต่ปี1901-1911 โดยสถาปานิกฝรัง่เศสสองคนเป็นผูอ้อกแบบใหค้ลา้ยกบั
โรงละครในปารสี  ชัน้ล่างดา้นหน้ายาว30เมตรกวา้ง15เมตรใชเ้ป็นลอบบีม้บีนัไดขึน้ไปชัน้บนเพื่อเขา้หอ้ง
แสดงที่มเีกอืบ900ทีน่ัง่และบนัไดเชื่อมหอ้งใต้ดนิ บนชัน้สองมหี้องรบัแขกส าหรบัต้อนรบัผู้ที่มตี าแหน่ง
ส าคญัและครอบครวัของพวกเขา บนชัน้สองยงัมรีะเบยีงดา้นหน้าทีส่ามารถมองเหน็ทวิทศัน์ดา้นหน้าโรง
ละคร ดาดฟ้ามกีารแกะสลกัลวดลายทีป่ราณีต มรีะบบระบายอากาศเพื่อสรา้งความปลอดโปร่งใหแ้ก่โรง
ละคร ด้านหลงัเวทกีารแสดงม1ี8ห้องส าหรบัผู้บรหิารและนักแสดง ด้านนอกมทีางเดนิที่คล้ายกบัแนว
ระเบยีงของปราสาท ทเูลอรใีนฝรัง่เศส และบรเิวณดา้นขา้งของโรงละครแห่งนี้เป็นสวนธรรมชาตทิีม่ตี้นไม้
และดอกไมอ้ยา่งสวยงาม ปัจจบุนัเป็นรา้นกาแฟทีม่บีรรยากาศดแีห่งหนึ่งทีช่าวฮานอยนิยมไปนัง่ดื่ม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเฉินกว๊ก วดัแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่6 โดยกษตัรยิ ์LY NAM DE ในคราว
เดยีวกบัทีส่รา้งเมอืงใหมอ่ยา่งฮานอยขึน้มา จงึท าใหว้ดัแห่งนี้เป็นทีส่นใจและเป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่ว
ในการมาเยีย่มชมความงดงาม และกลายเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คที่ส าคญัอีกแห่งของฮานอย ด้วยสถาน
ที่ตัง้ของ วดัเฉินก๊วก ที่ขนาบข้างไปด้วยทะเลสาบตะวนัตกที่งดงาม ท าให้เกิดภาพววิทวิทศัน์ที่แสน
สวยงาม ชื่อเดมิของวดัแห่งนี้นัน้มชีื่อว่าคายก๊วก ซึง่แปลว่า สรา้งประเทศ แต่หลงัจากนัน้จงึมกีารเปลีย่น
ชื่อวดัอกีครัง้มาเป็น เฉินก๊วก ทีแ่ปลว่า พทิกัษ์ประเทศ ซึง่นบัว่าเป็นชื่อทีม่คีวามเป็นมงคลอย่างมาก และ
ความโดดเด่นทีสุ่ดของวดัแห่งนี้คอืเจดยีท์รงสูงสแีดง ที่มคีวามสุงกว่า 11 ชัน้ ซึ่งเมื่อขึน้ไปชัน้บนสุดจะ
สามารถเหน็ววิทวิทศัน์โดยรอบได ้ส่วนทางเขา้ของวดัแห่งนี้จะเป็นเสน้ทางทีต่ดัทะเลสาบมาสู่เกาะกลาง
ทีต่ ัง้ของวดั สองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยตน้ไมข้นาดใหญ่ทีม่คีวามรม่รืน่เป็นอย่างมาก ช่วยสรา้งบรรยากาศ
แห่งความเงยีบสงบไดเ้ป็นอยา่งด ี
จากนัน้น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 
อิสระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดนิทาง
กลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD645                             
22.40 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 

************************** 
** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน
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ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดือน สิงหาคม 2562 

09 - 11 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

11 – 13 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

17 – 19 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

23 - 25 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

24 – 26 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 2,500 6,500 

เดือน กนัยายน 2562 
06 – 08 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

13 - 15 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

28 – 30 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

เดือน ตลุาคม 2562 
03 – 05 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

04 – 06 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

10 – 12 ตลุาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

11 – 13 ตลุาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

12 – 14 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

17 – 19 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

18 – 20 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

19 – 21 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 
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23 – 25 ตลุาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

24 – 26 ตลุาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

เดือน พฤศจิกายน 2562 

01 – 03 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

06 – 08 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

07 – 09 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

14 – 16 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

21 – 23 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

28 – 30 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

เดือน ธนัวาคม 2562 

04 – 06 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

11 – 13 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

12 – 14 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

18 – 20 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

19 – 21 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

25 – 27 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

26 – 28 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 16,999 16,999 16,999 4,000 8,000 

01 – 03 มกราคม 2563 15,999 15,999 15,999 4,000 8,000 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง
กลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ  3,900 บาท **  
(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   
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อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทย

ประมาณ 3,200 บาท)  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่
ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI AIR ASIA อนุญาตให ้  
  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้
น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามทีี่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใด
ไมว่่าส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 
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 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 
สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบิน เพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกิด

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
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 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออก

บตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา

ได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทาง

บรษิัทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้
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กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง 

และ ยนืยนัด้วย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้

ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงได้ไม่มคี่าใชจ้่าย แต่

หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เข้าเมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 


