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    Tuyệt quá!! เชยีงใหม ่- เวยีดนาม  
  ฮานอย ฮาลอง นงิบงิห ์4 วนั 3 คนื 
  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG 

   

 

 ชมเมอืงสมัผสัประวตัศิาสตร ์“ฮานอย”  

 ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว ฮาลองเบย ์

 ลอ่งเรอืชมเมอืงสมัผสัความงามของ ฮาลองบก 

 ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก ทีฮ่าลอง 

 ชมเมอืงโบราณเมอืงเกา่ฮวาลอื  

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้ถนน 36 สาย 

  FREE WIFI ON BUS 

 พกัดรีะดบั 3 ดาว 

 

VIETNAM 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม ่- ฮานอย - นงิหบ์งิห ์- วัดไบด่งิห ์- เมอืงเกา่ฮวา
ลอื  

 

 
 

 
 

GOLDEN DRAGON 
HOTEL 3* 

หรอืเทีย่บเทา่ 

 

2 
นิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ ้าต าก๊อก - ฮาลอง - 

ตลาดกลางคนื    

NEW STAR HA 
LONG HARBOUR 

HOTEL 3* 
หรอืเทีย่บเทา่ 

 3 
ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ถ ้านางฟ้า - ทะเลสาบ

คนืดาบ - วัดหง๊อกเซนิ - ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย - ชมโชวห์ุ่น
กระบอกน ้า 

   

MOON VIEW 
HOTEL 3*  

หรอืเทีย่บเทา่ 
 

4 
ฮานอย - สสุานลงุโฮ - เจดยีเ์สาเดยีว - ท าเนียบเหลอืง - 
เชยีงใหม ่  

 

  

**หมายหมายเหต ุ:  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 

            เครือ่ง ATR 72                                มอีาหาร                                 น า้หนกัสมัภาระ 
         ทีน่ ัง่แบบ 2-2/ 60 ทีน่ ัง่                    บรกิารบนเครือ่ง                      ทีน่ ัง่ขาไป - ขากลบั 20 กก.                   

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

เชยีงใหม ่- ฮานอย - นงิหบ์งิห ์- วดัไบด่งิห ์- เมอืงเกา่ฮวาลอื 

07.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิบางกอก

แอรเ์วย ์โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  
09.55 น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที่

PG995 
12.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซ ึง่อยูท่างตอน

ใตข้องเมืองฮานอย เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทาง

ธรรมชาต ิซึง่เป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึง่คอื มพีื้นที่ที่

เป็นทีชุ่ม่น ้า ในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาล จนพืน้ที่

นัน้ถกูเรยีกวา่ อา่วฮาลองบนแผน่ดนิ หรอื ฮาลองบก  

 ชม วดัไบ่ดงิห ์เป็นวัดในพระพุทธศานาที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศเวียดนาม แ  ละอาจกล่าวไดว้่าใหญ่ที่สุดใน

เอเชยี บนพืน้ทีร่าวๆ 3,300 ไร่ สรา้งมากว่าพันปีแลว้และ

มกีารพัฒนาใหมอ่ยูเ่รือ่ยๆ ความน่าสนใจภายในวัดแห่งนี ้

คอื มรีูปหล่อพระพุทธเจา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด หนักราว 100 ตัน 

ประดิษฐานอยู่ บริเวณระเบียงวิหาร มีรูปพระอรหันต์

จ านวน 500 องค ์เรยีงรายเป็นระยะทางรวมกันถงึ 3 ก.ม. 

รอบๆพื้นที่มีอาคาร ลานพธิี และสวนสงบที่งดงามตามธรรมชาต ิเรียกไดว้่าเป็นอีกสถานที่ส าคัญที่
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นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญต่อ้งแวะมาเทีย่วชมไหไ้ด ้

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกา่ฮวาลอื เป็นเมอืงหลวงแห่ง

แรกของเวียดนามก่อนจะยา้ยไปที่ฮานอย ภายในพื้นที่

ของเมอืงหลวงเก่าฮวาลอื จะไดพ้บกับสิง่ปลูกสรา้งและ

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ซ ึง่ไดรั้บอทิธพิลมาจากจนีเป็นส่วน

ใหญ่ เช่น อาคารไม ้ที่ตั ้งโบสถ์และศาลของกษัตริย์

ราชวงศด์งิห ์วัดดงิหเ์ตยีนฮวาง หรอื วัดดงิหค์งิ เป็นวัดที่

สรา้งขึน้เพือ่เป็นวัดประจ าพระองคข์องกษัตรยิด์งิ แห่งเวยีดนามในยุคนัน้ มบีรเิวณกวา้งขวาง และมกีาร

แบ่งพื้นทีอ่ย่างเป็นสัดส่วน ทัง้สวนทีส่งบร่มรืน่กับโบสถซ์ ึง่มรีูปจ าลองของกษัตรยิร์าชวงศด์งิใหเ้ขา้ไป

สกัการะไดด้ว้ย 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 หลังจากนัน้ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึที ่ตลาดกลางคนื ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ

กบัการตอ่รองสนิคา้ ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งมากมาย 

ทีพ่กั GOLDEN DRAGON HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืฮาลองบก - ถ า้ต ากอ๊ก - ฮาลอง - ตลาดกลางคนื 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืพาย ลอ่งไปตามคลอง ซึง่สอง

ขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหนิปูน ชมทวิทัศน์อันงดงาม

เขยีวขจแีละบรรยากาศอันแสนสดชืน่ ระหว่างทางไปชม

ถ ้าตา่งๆจะผา่นนาขา้ว ซึง่มอียูท่ัง้สองขา้งทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ถ า้ต ากอ๊ก เป็นถ ้าทีม่หีนิงอกหนิยอ้ย

อันน่ามหัศจรรย ์ซึง่ซอ่นตัวอยู่ในความลกึของเทอืกเขา 

ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าใหท้ี่นี่มีภูม ิ

ประเทศทีร่าวกบัภาพวาด   
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เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง  

เมอืงฮาลองดนิแดนแห่งมังกรหลับใหลตัง้อยู่ใน จังหวัด

กว่างนิงห์ซ ึง่จังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศ

เหนือใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความ

เป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ ี

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL 3*หรอืเทีย่บเทา่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถ า้นางฟ้า-ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอ๊กเซนิ-ชอ้บ

ป้ิงถนน 36 สาย-ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่ท่าเรือ น าทุกท่านล่องเรอืชมความงดงาม

ของ อ่าวฮาลองเบย ์อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้น

ตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามไดก้ล่าวถึงมังกร

โบราณซึง่เคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมือ่ครัง้ดกึด าบรรพแ์ละ

ชือ่ของฮาลอง ก็แปลไดว้่า มังกรร่อนลง เชญิท่านสัมผัส

จากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนท าให ้

ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจาก

องคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์

ของธรรมชาตทิี่ไดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรียงตัวกันอย่าง

สวยงาม ผา่นเกาะตา่งๆ ทีม่รีปูรา่งแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอา่วฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะ

นอ้ยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ และมเีนื้อทีก่ว่า 4,000 ตารางกโิลเมตรซึง่เป็นส่วนหนึง่ของอ่าวตังเกีย๋ของ

ทะเลจนีใต ้

 น าทา่นเขา้ชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยต่างๆภายใน

ถ ้า ทีป่ระดับตกแต่งดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแต่ละกอ้นจะมี

ลักษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทศันข์องอา่วฮาลอง 

บา่ย จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง ฮานอย  (โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.) 
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 ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 

ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามท า

สงครามสูร้บกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได ้

สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหาร

จากจนีไดส้ักท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้า

ล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได ้

คาบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท าสงครามกับประเทศ

จนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไป

ท าสงครามอกีครัง้ และ ไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจนีท าใหบ้า้นเมอืงสงบสุข เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ 

พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี้ 

 น าทุกท่านขา้ม สแีดงสดใสสู่กลางทะเลสาบ ชมวดัหง๊

อกเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ 

และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เต่าตัวนี้ คอื

เต่าศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแห่งนี้มา

เป็นเวลาชา้นาน 

 ถนน 36 สายเก่า หรอืทีเ่รยีกว่า 36 เฝอเฟือง เป็น  

ยา่นหัตถกรรมทีม่ปีระวัตยิาวนานร่วม 600 กว่าปี ในอดตี

ถนนแต่ละสายก็จะขายของหัตถกรรมสอดคลอ้งตามชือ่

เรยีกถนน แต่ปัจจุบันสนิคา้ทีว่างขายไม่ไดส้อดคลอ้งกับ

ชื่อถนนเท่าไร คืนวันศุกร์-อาทิตย์ที่ย่านนี้จะมี Night 

market ยา่นนี้จะคกึคักไปดว้ยผูค้น ทัง้ชาวเวยีตนามและ

นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาจับจ่ายใชส้อย ถนน36สายเก่า 

แหล่งขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

กรุงฮานอย ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดยถนนแต่ละสายจะขายของแตกต่างกันออกไป อย่างเชน่ขายรองเทา้

ถนนสายนัน้ก็จะขายรองเทา้ตลอดสาย ขายของทีร่ะลกึก็ขายของทีร่ะลกึตลอดสาย เป็นตน้ แต่ปัจจุบัน

ไมไ่ดแ้ยกประเภทกันชดัเจนเหมอืนในอดตี  ถนนแต่ละสายจะขายสนิคา้คละกันไป สามารถเดนิซือ้กันได ้

อยา่งจุใจมสีนิคา้ใหเ้ลอืกกันมากมาย เชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้เครือ่งเขนิ เรอืส าเภาไม ้

จ าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนาม เป็นตน้ 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้ ชมการแสดงหุน่กระบอกน า้ ศลิปกรรมประจ า

ชาตเิอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมแีห่งเดียวใน

โลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากใน

น ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนาม

และพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอเรื่องราวใน

ชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม 

ทีพ่กั MOON VIEW HOTEL3*หรอืเทีย่บเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ฮานอง - สสุานลงุโฮ – เจดยีเ์สาเดยีว – ท าเนยีบเหลอืง - เชยีงใหม ่
  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 จากนัน้น าท่าน ชมสุสานลุงโฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 

ชมร่างของรัฐบรุุษอาวุโสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่

ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอยา่งดอียูใ่นโลงแกว้ภายในหอ้งที่

ควบคุมอณุหภูมคิงที ่ชมบา้นพักทีอ่ยูอ่าศัยของท่านอดตี

ประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูยบ์ัญชาการใน

สงครามเวยีดนาม  

(หมายเหตุ สุสานโฮจมินิห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และ

ตลอดทั ้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่

สามารถชมบรเิวณภายนอกได)้  

จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว ทีม่อีายกุว่า 400 ปี วัดแห่ง

นี้สรา้งขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจา้แม่กวนอมิ ซึง่

ตัง้อยู่กลางสระบัว โดยมีต านานไวว้่า พระเจา้หลีไทโต 

อยากไดโ้อรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคนื

วันหนึ่ง ทรงสุบนิ(ฝัน) ไปว่าเห็นเจา้แม่กวนอมิพระแม่

โพธสิตัว ์ไดม้าปรากฎทีส่ระบัวและไดป้ระธานโอรสใหก้ับ

พระองค ์หลังจากนัน้ พระองคก์็ไดม้พีระโอรส จงึไดส้รา้งเจดยีข์นาดเล็กทีต่ัง้อยูบ่นเสาตน้เดยีวกลางสระ

บัวเพือ่เป็นการถวายสักการะแด่เจา้แม่กวนอมิ ในปี คศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรใหไ้ด ้

บตุรกบัเจา้แมก่วนอมิทีเ่จดยีเ์สาเดยีวแหง่นีอ้ยูเ่สมอ 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ท าเนยีบเหลอืง ซึง่เคยเป็นที่ท างานของคนมีอ านาจสูงสุดอนิโดจีน ท าเนียบ

ประธานาธบิดเีป็นอาคารทรงโคโลเนยีลสเีหลอืง ทีฝ่ร่ังเศสสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1901 ปัจจุบันเป็นทีรั่บแขก

เมอืงของเวยีดนาม รอบๆ ท าเนยีบมสีวนดอกไมแ้ละสระ 

น ้าสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่

12.45 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG996 

14.50 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะ

อากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น

ส าคญั** 

 

Tuyệt quá!! เชยีงใหม ่- เวยีดนาม  

  ฮานอย ฮาลอง นงิบงิห ์4 วนั 3 คนื โดยบางกอกแอรเ์วย ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาไมร่วม

ต ัว๋  

(กรณีลกูคา้

ซือ้ต ัว๋เอง) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่26 - 29 พ.ค. 61 16,891.- 16,891.- 16,891.- 12,891.- 3,500.- 

วนัที ่22 - 25 ม.ิย. 61 16,891.- 16,891.- 16,891.- 12,891.- 3,500.- 

วนัที ่27 - 30 ก.ค. 61 21,891.- 21,891.- 21,891.- 15,891.- 3,500.- 

วนัที ่10 - 13 ส.ค. 61 18,891.- 18,891.- 18,891.- 14,891.- 3,500.- 

วนัที ่21 - 24 ก.ย. 61 16,891.- 16,891.- 16,891.- 12,891.- 3,500.- 

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

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
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หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

 **โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 

เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

**หมายเหต ุ  

1.บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด (เฉพาะวนัทีเ่ดนิตามโปรแกรมทวัร)์ 

8. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพ  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  
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เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น)  

7. ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเชยีงใหม ่(ตามความประทบัใจ) 

8.  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่

ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการ

จองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

- การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 
เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง  

5. Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อัน

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว 

บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็น

ส าคญั 

 


