
 
  
 
 
 
 

 
GO1HAN-QR003         หนา้ 1 จาก 6 

 

 

 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง นงิหบ์งิห ์         

4วนั 3คนื  

โดยสายการบนิ กาตารแ์อรเ์วยส์ ( QR )  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว“ฮาลองเบย”์ 
• เทีย่วเมอืงนงิหบ์งิห ์สมัผสัความงามของ “ฮาลองบก” 
• เคารพศพประธานาธบิดโีฮจมินิห ์วรีบรุษุของชาวเวยีดนาม 

• ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก 
• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 36 สาย 
• พเิศษ !อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, ซฟีู้ ด และบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิรสเลศิ(Buffet Sen) 

***พเิศษ ! FREE WIFI ON BUS ***   

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่28  กนัยายน – 01 ตุลาคม  2561 // วนัที ่29  กนัยายน – 02 ตุลาคม  2561             11,900.- 

วนัที ่01-04,02-05 ,03-06 ,04-07,05-08, 28-31 ตุลาคม 2561                             11,900.- 

วนัที ่11-14 ,22-25  ตุลาคม 2561                                                                                13,900.- 

วนัที ่05-08 ,14-17,15-18,17-20,22-25,24-27   พฤศจกิายน 2561                      11,900.- 

วนัที ่01-04 ธนัวาคม 2561                                                                                               11,900.- 

วนัที ่02-05 ธนัวาคม 2561   / วนัที ่04-07,05-08,07-10 ธนัวาคม  2561                         13,900.- 
 

ราคาเริม่ตน้เพยีง11,900.- 
 

GO1–HAN QR003 

นงิหบ์งิห ์ อา่วฮาลองเบย ์ หุน่กระบอกน า้ 

         รายการทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ–ฮานอย(สนามบนินอยไบ) 
ฮาลอง–ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื-ฮาลอง 

 ✈ O 

Cong Doan Halong 
HOTEL (ระดบั 3 ดาว)
หรอืเท ีย่มเทา่ พกัทีฮ่า
ลอง 1 คนื 

2. ฮาลองเบย-์ถ า้นางฟ้า–นงิหบ์งิห ์ O O O 
YEN NHI HOTEL (ระดบั 
3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั
นงิหบ์งิห ์1 

3. 
นงิหบ์งิห–์ลอ่งฮาลองบก-ถ า้ต ากอ๊ก-ฮานอย -ทะเลสาบคนื

ดาบ–โชวห์ุน่กระบอกน า้-ฮานอย 
O O O 

MOON VIEW HOTEL 
(ระดบั 3 ดาว) หรอื
เทยีบเทา่ พกั ฮานอย1 

4. 
ฮานอย–สุสานลุงโฮ–เจดยีเ์สาเดยีว–ชอ้ปป้ิงถนน36สาย- 
สนามบนินอยไบ – กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1: 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-ฮาลอง-ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื-

ฮาลอง 

11.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตารแ์อร ์

เวยส์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.25 น.    ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดย เทีย่วบนิที ่QR 834 

16.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 สนามบนินอยไบกรงุฮานอย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮาลองดนิแดนแห่ง

มังกรหลบัใหลตัง้อยู่ใน จงัหวดักวา่งนงิหซ์ ึง่จังหวดัน้ีจะมพีรมแดนร่วมกบัจนีทางทศิเหนือ โดยรถโคช้ปรับ
อากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม) ใหท้่านสมัผัสบรรยากาศขา้ง
ทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ(ีThanh Medical Shop อสิระชอ้ปป้ิงรา้น

ยา ระหวา่งทาง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึทีต่ลาดกลางคนืใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการตอ่รองสนิคา้ 
ไม่วา่จะเป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งมากมาย 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่ักCong Doan Halong HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัทีฮ่าลอง 1 คนื 

 
 

วนัที ่2: ฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง – ถ า้นางฟ้า –นงิหบ์งิห ์

http://bit.ly/2NMk5YE
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูท่่าเรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์นัน้ตามนทิาน
ปรัมปราของชาวเวยีดนามไดก้ลา่วถงึมังกรโบราณซึง่เคยร่อนมาลงในอา่วน้ีเมือ่ครัง้ดกึด าบรรพแ์ละชือ่ของฮา

ลอง ก็แปลไดว้า่ มังกรร่อนลง เชญิท่านสมัผัสจากความงดงามและสมบูรณข์องอา่วฮาลอง จนท าใหไ้ดร้ับการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์อง
ธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอย่างสวยงาม  ผ่าน

เกาะตา่งๆ ทีม่รีูปร่างแปลกตา ลกัษณะทั่วไปของอา่วฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกวา่
1,000 เกาะ และมเีน้ือทีก่วา่ 4,000 ตารางกโิลเมตรซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอา่วตงัเกีย๋ของทะเลจนีใต ้น าท่านเขา้
ชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยตา่งๆภายในถ ้า ทีป่ระดบัตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแตล่ะกอ้นจะมี
ลกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่่านจนิตนาการ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ท่ามกลางววิทวิทัศนข์องอา่วฮาลอง 

 หลงัอาหารกลางวนั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซ ึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงฮานอย เป็นจังหวดัที่
มคีวามพเิศษทางธรรมชาต ิซึง่เป็นลกัษณะเดน่อยู่อย่างหนึง่คอื มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นทีชุ่ม่น ้า ในอาณาเขตอนักวา้ง

ใหญ่ไพศาล จนพืน้ทีนั่น้ถูกเรยีกวา่ “ อา่วฮาลองบนแผ่นดนิ หรอื ฮาลองบก(Tan Sinh The Bamboo 
Shop , Viet Hoa Jewelry Shop อสิระชอ้ปป้ิง ระหวา่งการเดนิทาง) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรมYEN NHI HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พักที ่นงิหบ์งิห ์1 คนื  

 

วนัที ่3: 
นงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืฮาลองบก – ถ า้ต ากอ๊ก – ฮานอย -ทะเลสาบคนืดาบ – โชวห์ุน่ 

กระบอกน า้ -ฮานอย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านลอ่งเรอืพาย ลอ่งไปตามคลอง ซึง่สองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหนิปูน ชมทวิทัศนอ์นังดงามเขยีวขจี

และบรรยากาศอนัแสนสดชืน่ ระหวา่งทางไปชมถ ้าตา่งๆจะผ่านนาขา้ว ซึง่มอียูท่ัง้สองขา้งทาง จากนัน้น าท่าน

ชม ถ า้ต ากอ๊ก เป็นถ ้าทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยอนัน่ามหัศจรรย ์ซึง่ซอ่นตวัอยู่ในความลกึของเทอืกเขา ภูเขาและ

ทะเลเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั ท าใหท้ีน่ี่มภีูมปิระเทศทีร่าวกบัภาพวาด  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสูต่วัเมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทีม่แีมน่ า้ไหลผา่น”ซึง่หมายถงึแม่น ้าแดงทีไ่หล

ผ่านตวัเมอืงฮานอย อนัเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ทางเหนือของประเทศ มปีระวตัศิาสตร์

ยาวนานกวา่ 2,000 ปี ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมตี านานกลา่ววา่ 

ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่ังไม่

สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งน้ี ไดม้ี

เตา่ขนาดใหญ่ตัวหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท าสงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับ

ดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอกีครัง้ และไดร้ับชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ 

เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม สแีดงสดใสสูก่ลาง

ทะเลสาบคนืดาบ ชมวดั หงอ๊กเซนิ วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ ขนาด

ใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตวัน้ี คอืเต่าศกัดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน 

ชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาน า้ ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลกัษณข์องประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวใน

โลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรี

เวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเรือ่งราวในชวีติประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาว

เวยีดนาม และบอกกลา่วถงึเมอืงหลวงฮานอย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม MOON VIEW HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัฮานอย 1 คนื 

 

วนัที ่4: 
ฮานอย–สุสานลุงโฮ–วดัเจดยีเ์สาเดยีว (อาหารกลางวนัที ่ Buffet Sen) –สนามบนินอยไบ- 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้    ระทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 ชมสุสานลุงโฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมร่างของรฐับรุุษอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่ไดร้ับการ
อาบน ้ายาเป็นอย่างดอียู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งทีค่วบคมุอณุหภูมคิงที ่(หมายเหตุ สุสานโฮจมินิหจ์ะปิดทกุ
วนัจนัทร,์ วนัศุกร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณ
ภายนอกได)้ ชมบา้นพักทีอ่ยู่อาศยัของท่านอดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูยบ์ัญชาการใน

สงครามเวยีดนาม จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว One Pillar Pagoda ทีม่อีายุกวา่ 400 ปี เป็นเจดยีไ์มท้ีม่ี
ความงดงามมาก ตัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแตโ่บราณ 
จากนัน้น า 

กลางวนั 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(Buffet Sen) 

/ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภมู ิ

17.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิการต์ารแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR 835 

19.30 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 

หมายเหต ุ :  สุสานโฮจมินิห ์ปิด ต ัง้แตว่นัที ่5 ก.ย – 5 ธ.ค 2561 

(แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้  

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 

เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ รวม 800 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 

 
โปรแกรม : เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง นงิหบ์งิห ์ 4วนั 3คนื BY QR   (GO1HAHQR003) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ท่านละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง)

ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่

ท่านละ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

ท่านละ 

28 กนัยายน-01 ตุลาคม 2561  11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

29 กนัยายน-02 ตุลาคม 2561              11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

01-04 ตุลาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

03-06 ตุลาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

04-07 ตุลาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

05-08 ตุลาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

11-14 ตุลาคม 2561  13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 

22-25  ตุลาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 
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28-31 ตุลาคม 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

05-08 พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

14-17 พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

15-18   พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

17-20  พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

22-25 พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

24-27  พฤศจกิายน 2561       11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

01-04 ธนัวาคม 2561                                                                                                     11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500 7,115.- 

02-05 ธนัวาคม 2561    13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 

04-07 ธนัวาคม  2561                               13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 

05-08 ธนัวาคม  2561                               13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 

07-10 ธนัวาคม  2561                               13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 9,115.- 

*** ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ่ 4,500.-บาท *** 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

4. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้่านละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

7. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับ

ครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์ 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก

เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
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3. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง รวม 800 บาท/ทา่น/ทรปิ 

4. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

เงือ่นไขการจอง  

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่

ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนดเน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ า

ตัว๋ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทาง

เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


