
 

 

 

  

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
ม้ืออาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 กรุงเทพฯ – เวยีดนาม – ฮานอย – ฮาลอง – ฮาลอง ไนทม์าร์เก็ต    BMC THANG LONG HOTEL 

2 
ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ฮานอย –  ทะเลสาบคืนดาบ –  โชวหุ่์น
กระบอกน ้า

   SUUNY 3 HOTEL 

3 
ฮานอย–จตุัรัสบาดึงห์-สุสานลุงโฮ - วดัเจดียเ์สาเดียว – วหิารวรรณกรรม  
-ถนน  36 สาย  - กรุงเทพฯ

   - 

Highlight: 

 ชมนครหลวงฮานอย สัมผสัประเพณ ีวัฒนธรรม  และวถิีชีวติอนัเรียบง่ายของชาวเวยีดนาม 

 รับประทานอาหารซีฟู้ด  ระหว่างล่องเรือ  ณ อ่าวฮาลอง ท่ามกลางววิทิวทัศน์อนัสวยงาม 

WONDERFUL VIETNAM 
Hanoi – Halong 

3 Days 2 Nights 
 

เดินทางระหว่าง พฤศจิกายน 2561 – มนีาคม 2562 
เดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไปไม่มีหัวหน้าทัวร์   มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ เดนิทาง 15 ท่านขึน้ไปมีหัวหน้าทัวร์จากไทยคอยบริการ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

11,900.- 



วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
ม้ืออาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

 เดนิทางด้วย เวยีดนาม แอร์ไลน์  (VN) สายการบินแห่งชาติ  พร้อมอาหารเสิร์ฟบนเคร่ือง 
 ชมโชว์หุ่นกระบอกน ้าที่มีเพยีงแห่งเดยีวในโลก 
 ลดัเลาะถนน 36 สาย  ย่านโบราณแห่งกรุงฮานอย ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมืองมากมายให้เลือกสรร 
 ให้ท่านเต็มอิม่ก่อนเดนิทางกลบัด้วย  Internationnal  Sen  Buffet  บริการท่านด้วยอาหารนานาชาติกว่า  150 เมนู  แบบไม่จ ากดัเวลา 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – เวยีดนาม – ฮานอย – ฮาลอง – ฮาลอง ไนท์มาร์เกต็ 

09.30 น.   พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์  L ประตู  6  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
 คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยอ านวยก่อนเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

           12.20 น. เหิรฟ้าสู่ เวยีดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610 
14.10 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองฮานอย มี

ความหมายวา่ “เมืองที่มแีม่น า้ไหลผ่าน” ซ่ึงหมายถึงแม่น ้าแดงท่ีไหลผ่านตวัเมืองฮานอยอนัเป็นเมืองหลวง
ของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูท่างเหนือของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัใหลตั้งอยูใ่น จงัหวดักวา่งนิงห์ซ่ึงจงัหวดัน้ีจะมีพรมแดนร่วมกบัจีนทาง
ทิศเหนือ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใหท่้าน
สัมผสับรรยากาศขา้งทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเกษตรกรรม และนาขา้วเขียวขจี พร้อมแวะใหท่้าน
ผอ่นคลายอิริยาบถ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากทางร้านคา้ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    
 น าท่านอิสระช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน (NIGHT MARKET) ให้ท่าน                      

http://bit.ly/2NMk5YE


 ได้เพลินเพลิดกับการต่อรองเลือกซ้ือสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า KIPLING ไม้หอมแกะสลัก เส้ือผ้า หรือ
 สินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย 

     ที่พกัโรงแรม  BMC THANG LONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่สอง            ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถ า้สวรรค์ – ฮานอย –  ทะเลสาบคืนดาบ –  โชว์หุ่นกระบอกน า้ 

            เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
   น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวท่ีมงักรโบราณเคยมาร่อน

ลงในอ่าวน้ีเม่ือคร้ังดึกด าบรรพ์ เชิญท่านสัมผสัจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนท าให้
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537  สัมผัสความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา เรียงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะ
ต่างๆ ท่ีมีรูปร่างแปลกตา ลกัษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปดว้ยเกาะเลก็ เกาะนอ้ยจ านวนกว่า 
1,000 เกาะ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอ่าวตงัเก๋ียของทะเลจีนใต ้น าท่านเขา้ชม ถ ้าสวรรค์ ชมหินงอกหินยอ้ย
ต่างๆ ภายในถ ้าท่ีประดบัตกแต่งดว้ยแสง สีสวยงาม หินแต่ละกอ้นจะมีลกัษณะคลา้ยกบัสัตวต์ามแต่ท่าน
จินตนา  และระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้ม เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ และลกัษณะทัว่ไปตาม
จิตนการ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด)  ท่ามกลางววิทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง 
  ถึงท่าเรือฮาลอง น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย เส้นทางเดิม และใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง 

จากนั้นน าท่านถึง เมืองหลวงฮานอย  น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 
ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าววา่ ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวียดนาม
ไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั 
เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท า
สงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองค์ไดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และ
ไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน 
ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืน  น าท่านชม วัดหง๊อก
เซิน วดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซ่ึงมีความเช่ือว่าเต่าตวัน้ีคือ
เต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน   

ค ่า    บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    
   จากนั้นชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม  

และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้าผสมผสานกบัเสียงบรรเลง
ของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆ ของคณะละคร) 

  ที่พกัโรงแรม SUUNY 3 HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่สาม       ฮานอย–จตุัรัสบาดิญ่-สุสานลุงโฮ - วดัเจดย์ีเสาเดยีว – วหิารวรรณกรรม  -  ถนน  36 สาย  - กรุงเทพฯ 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม     
  หลงัอาหารจากนั้นชม จตุัรัสบาดิญ่ (Ba Dinh Square) ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีลุงโฮ



ประกาศอิสรภาพของเวียดนามหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อีกดว้ย น าท่านชม สุสานลุงโฮ สร้างข้ึนเม่ือปี
ค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวโุสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซ่ึงไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอย่างดีอยู่
ในโลงแกว้ภายในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิคงท่ี ชมเขตบา้นพกัท่ีอยู่อาศยัของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิ
มินห์ซ่ึงคร้ังหน่ึงใชเ้ป็นศูนยบ์ญัชาการในสงครามเวียดนาม (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการ
ทุกวนัจนัทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน **ห้ามใส่กางเกงขา
ส้ันและ รองเท้าแตะ)  ชม วัดเจดีย์เสาเดียว ท่ีมีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดียไ์มท่ี้มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บน
เสาตน้เดียวกลางสระบวัเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ จากนั้นน าท่านชม วัดแห่ง
วรรณกรรม วดัโบราณ ซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนานนบัร้อยปี เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกและยงัเป็น
สถานท่ีใชส้อบจองหงวนในสมยัโบราณ ภายในวดัประกอบดว้ยป้ายหินประกาศรายช่ือผูส้อบผ่านเป็น 
จองหงวน และยงัมี ศาลเทพเจ้าขงจ้ือ และสานุศิษย ์ปัจจุบนัไดเ้ป็นวดัท่ีนกัเรียนนกัศึกษาชาวเวียดนามมา
ขอพรในการสอบ   

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เตม็อิม่ก่อนเดนิทางกลบัด้วย  Internationnal  Sen  Buffet   
  บริการท่านด้วยอาหารนานาชาตกิว่า  150 เมนู  แบบไม่จ ากดัเวลา 

  น าท่านสู่ย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้ตาม
อธัยาศยัซ่ึงมีของฝาก และของท่ีระลึก มากมาก อาทิ กระเป๋ากอ็ปป้ีแบรนดเ์นม รองเทา้กอ็ปป้ีแบรนดเ์นม  
เส้ือผา้ ไมแ้กะสลกัตุ๊กตาสาวเวียดนาม ท่ีท าจากไม ้ฯลฯ ช้อปป้ิงอย่างจุใจเป็นของฝากคนทางบ้าน 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ  

15.35 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ  โดยสายการบิน  VIETNAM  AIRLINES  เที่ยวบินที่ VN613 
17.35 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

*********************************** 
ข้อควรควรทราบ : 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ  
-ออกเดินทางกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป ไม่มีหัวหน้าทวัร์ มีไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
-ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ไม่มีหัวหน้าทวัร์ มีไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
-ออกเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป มีหัวหน้าทวัร์จากไทยคอยบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 

ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

2-4,9-11,16-18,23-25 พ.ย.2561 

30 พ.ย.-2 ธ.ค.2561 

14-16,21-23 ธ.ค.2561 

4-6,11-13,18-20,25-27 ม.ค.2562 

1-3,8-10,15-17,22-24 ก.พ.2562 

1-3,8-10,15-17,22-24,29-31 ม.ีค.2562 

11,900 11,900 10,900 9,900 3,500 

8-10 ธ.ค.2561 

17-19 ม.ค.2562 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

29-31 ธ.ค.2561 

30 ธ.ค.- 1 ม.ค.2562 

31 ธ.ค.- 2 ม.ค.2562 
14,900 14,900 13,900 12,900 3,500 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MISG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 



อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน   มาตรฐานวนัละ 5 USD. x 3 วนั = 15 USD./ท่าน 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 ออกเดินทางตั้งแต่  6 คน ไม่มีหวัหนา้ทวัร์  มีไกดท์อ้งถ่ินพูดภาษาไทยคอยใหบ้ริการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อนเดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่น่ังและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี



เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 



 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และ
เพ่ิมเตียงเสริมให ้(Extra Bed)  

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ
ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก
ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
  
 


