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รหัสทัวร ์ HAN03 

 

 

สมัผสัมรดกโลกทางธรรมชาติล่องเรืออ่าวฮาลอง เบยพ์รอ้มล้ิมรสอาหารทะเลชมโชว์

หุ่นกระบอกนํ้าชอ้ปป้ิงไนทบ์าซารฮ์าลอง บุฟเฟ่ตอ์าหารเวียดนาม ชอ้ปป้ิงถนน 

36 สาย ชมวดัหงอกเซินวดัโบราณ เยือนทะเลสาบคืนดาบ สุสานโฮจมิินห์ชม

บา้นพกัลงุโฮ และคารวะสุสานลงุโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผา้รกัษโ์ลก / พดั / หมวก) 

ราคาเพียง 10,900บาท พกัระดบั 3 ดาว 

พกัฮาลอง 1 คืน//ฮานอย 1 คืน 

เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2560 

บินสายการบิน NOK AIR 
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วันแรก สนามบินดอนเมือง– ฮานอย –วดัเจิน่กวอ๊ก–วิหารวรรณกรรม–ฮาลอง-ตลาดฮา

ลองไนทม์าเก็ต 

04.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมืองชั้น2อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์

สายการบินนกแอรเ์จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 
06.20น. เหินฟ้าสู่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม โดยสายการบินนกแอรเ์ที่ยวบินที่ DD3202 

08.20น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบกรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋า

สมัภาระ จากน้ันนําท่านเดินทางชมทะเลสาบตะวนัตก ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮานอย  

และนําท่านสู่ วดัเจิน่กวอ๊ก  ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่าแก่ของชาว

พุทธท่ีเคยรุ่งโรจน์ในอดีต วดัน้ีตั้งอยูบ่ริเวณเกาะเล็กๆติด

ริมทะเลสาบ จากน้ันเท่ียวชม วิหารวรรณกรรม  เป็น

โรงเรียนของพวกขุนนาง ตวัอาคารและการตกแต่งดา้น

ในสรา้งตามหลกัฮวงจุย้เชน่เดียวกบัจีน 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ ฮาลอง เบย์  ดินแดนแหง่มงักร

หลบัไหล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30-4 ช.ม. ระหวา่งเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของ

เวียดนาม สองฝัง่ส่วนใหญ่จะเป็นนาขา้วสีสนัสวยงามต่างกนัไปตามฤดกูาล แวะพกัผ่อนคลาย

อิรยิาบท เขา้หอ้งนํ้าและใหท่้านไดร้บัชม บวัหิมะ สินคา้ของเวียดนามท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ ชว่ยอุดหนุนสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั.... ถึงฮาลอง เบย์ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันอิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีฮาลองไนทบ์าซาร์ มีสินคา้พ้ืนเมืองเวียดนามและสินคา้

จากจีนใหท่้านไดเ้ลือกหลากหลาย เหมาะสาํหรบัซ้ือเป็นของฝาก เชน่ กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อม

แกะสลกั เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายเวียดนาม ฯลฯ 

ที่พกั  VAN HAI HOTEL / BLUE SKY HOTEL  ระดบั3ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 

วันที่สอง ฮาลอง–ล่องอ่าวฮาลอง–ถํ้าสวรรค–์ฮานอย–ระบาํหุ่นกระบอกนํ้า 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่าน เดินทางไป ท่าเรอืโห่งไก  ท่ีเชา้ตรู่แบบน้ีจะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น รถบสั

เล็กใหญ่ ท่ีมาส่งนักท่องเท่ียวข้ึนเรือ เรือ จะเป็นเรือไมโ้บราณ มีหอ้งน้ํา หอ้งครวั และ

ดาดฟ้าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่งหนา้ไปชมถํ้า เรือจะจอดใหล้ง และออกไปรอรบัท่านอีกท่า
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หน่ึงโดยไม่วกกลบัมาท่ีเดิม นําท่านชม ถํ้าสวรรค์  ภายในถํ้างดงาม มีหินรปูทรงต่างๆ 

ประดบัไปดว้ยไฟหลากหลายสีสนั ทาํใหม้องเห็นเป็นรปูทรงต่างๆ กนัไปตามจินตนาการ 

เชน่ มงักร หงส ์เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลบัไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความ

งามของเกาะนอ้ยใหญ่ท่ีมีรปูทรงประหลาดกระจดักระจายอยูพ่นักวา่เกาะในอ่าว ซ่ึง ยเูนสโก้

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือ 17 ธนัวาคม 2537และไฮไลทข์องท่ีน่ีเรือจะผ่านใหท่้าน

ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกกบัเกาะไก่ชน สญัลกัษณข์องอ่าวฮาลอง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารในเรอื เมนูซีฟู๊ด 

 จากน้ันนําท่านชมผลิตภณัฑ ์ สนิคา้จากเยือ่ไผ่  ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั เชน่ หมอน ผา้หม่ เส้ือผา้ ผา้เช็ดมือ ผา้เช็ดโตะ๊  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นตน้

กลบัถึงท่าเรือ และเดินทางกลบัสูก่รุงฮานอย ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ช.ม.ครึง่ทางแวะเขา้

หอ้งนํ้า และ ใหท่้านไดร้บัชม หยก สินคา้ของ เวียดนาม ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ ชว่ย

อุดหนุนสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั...ถึงฮานอย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันชมการแสดง ระบาํตุก๊ตาหุ่นกระบอกนํ้า  ศิลปกรรมประจาํชาติ เอกลกัษณข์อง

ประเทศเวียดนามและมีแหง่เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่กระบอกจากในน้ํา 

แสดงเก่ียวกบั เร่ืองราวในประวติัศาสตร ์ชีวิตประจาํวนัของชาวเวียดนาม และตาํนานสถานท่ี

สาํคญัต่างๆ ในกรุงฮานอย 

ที่พกั CWD HOTEL / FIRST EDEN HOTEL  ระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 
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วันที่สาม ฮานอย–สุสานโฮจมิินท์–ทาํเนียบประธานาธิบดี –บา้นพกัลงุโฮ–วดัเจดียเ์สาเดียว - 

ทะเลสาบคืนดาบ–วดัหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางไป จตัรุสับาดิงห์  ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านคาํประกาศอิสรภาพ

ของเวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของฝรัง่เศส

อยูถึ่ง 84 ปี นําท่านเขา้คารวะสุสานโฮจมิินห(์ปิดทกุวนัจนัทรแ์ละศกุร ์และปิดวนัท่ี 5 ก.ย. – 

5ธ.ค. 59เพ่ือน ารา่งลงุโฮไปอาบน า้ยาใหม)่ ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของท่านโฮจิมินหน์อน

สงบอยูใ่นโลงแกว้  

จากน้ันนําท่านชม ทาํเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั ปัจจุบนัเป็น

สถานท่ีรบัรองแขกบา้นแขกเมือง และเดินเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยตน้ไม้

ใหญ่นอ้ยท่ีลุงโฮปลกูไว ้ไปชมบา้นพกัลงุโฮ ท่ีสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนสงูมีใตถุ้นเหมือน

บา้นไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก  ชั้นบนเป็นหอ้งทาํงานและหอ้งนอน 

จากน้ันเดินต่อไปชมวดัเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่นเสาตน้

เดียวปักอยูใ่นสระบวั ประดิษฐานรปูเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคล

รวม 8 อยา่ง มีตาํนานเล่าวา่“พระเจา้หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แม่กวนอิมประทบันัง่อยู่

บนใบบวั และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและ

ไดใ้หก้าํเนิดทายาทเพศชายพระองคต์ามท่ีทรงสุบินจึงไดโ้ปรดใหส้รา้งวดัน้ีขึ้ นมาเพ่ือแสดง

ความขอบคุณต่อเจา้แม่กวนอิม” 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารในภตัตาคารSEN บุฟเฟ่ตอ์าหารเวียดนาม 

 นําท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีตาํนานเล่าขานวา่ในสมยัท่ี

เวียดนามทาํสงครามสูร้บกบัจีน กษัตริยแ์หง่เวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ทาํใหเ้กิดความ
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ทอ้แท ้เม่ือมาล่องเรือท่ีทะเลสาบแหง่น้ีไดมี้ปาฏิหารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวิเศษมา

ใหพ้ระองค ์และเม่ือพระองคนํ์าดาบไปต่อสู่กบัจีนก็ไดช้ยัชนะกลบัมาทาํใหบ้า้นเมืองสงบสุข 

เม่ือสงครามส้ินสุดพระองคก็์ไดนํ้าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่น้ี นําท่านขา้มสะพาน

แสงอาทิตยข์า้มไปสู่เกาะหยก ชมวดัหงอกเซินวดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ 

และขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ท่ีมีเต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยูใ่น

ทะเลสาบแหง่น้ี จากน้ันอิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้บน ถนน 36 สาย  ท่ีขายสินคา้

หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรา

มิก ภาพเขียน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ต่างๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

17.30น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ 

20.50น. เดินทางสูส่นามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ DD3207 

22.30น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อน

ทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล  

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11

ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

 20-22 มกราคม 2560 10,900 10,900 10,900 2,500 

03-05 กุมพาพนัธ ์2560 10,900 10,900 10,900 2,500 

24-26 กุมพาพนัธ ์2560 10,900 10,900 10,900 2,500 

03-05 มีนาคม 2560 10,900 10,900 10,900 2,500 

17-19 มีนาคม 2560 10,900 10,900 10,900 2,500 

24-26 มีนาคม 2560 10,900 10,900 10,900 2,500 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 400 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน 

เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจา่ยค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือ

ประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจาํทั้งหมดเน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรยีบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 



 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล  

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

หมายเหต ุ1. ตั ๋ วเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 400บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด
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อยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํ

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการ

ชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่

มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ี

จะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้ช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 


