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เวลิด์ ทราเวลเลอร์ มีความยนิดีน าท่านเยือนดินแดนแห่งมหาอ านาจ ณ มหานครเวียดนาม 
เยือนดินแดน -ฮานอย-ฮาลองเบย ์เทีย่วครบจบทุกไฮไลท ์

“ท าเนยีบประธานาธิบดีแห่งเวียดนามใต-้วดัหง็อกเซิน-สุสานโฮจิมินห-์เจดียเ์สาเดียว” 
เปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับการล่องเรือบนพ้ืนที่ มรดกโลกทางธรรมชาติ ณ ฮาลองเบย ์
พร้อมการบริการอาหารขึ้นชื่อมากมาย เดินทางสะดวกสบายโดยการบินประจ าชาติ สายการบนิไทย 

พรอ้มท่ีพกัและบริการสุดประทบัใจเพือ่มอบใหค้นพเิศษเช่นคุณ 
โดยการบินประจ าชาติ สายการบินไทย บินตรงไม่ต่อเครือ่ง หรูหรา มีระดบั 

          หวัหนา้ทวัรม์ืออาชีพช านาญเสน้ทาง100% / โรงแรมระดบัระดบั 4 ดาว***2 คืนเต็ม*** 
รวมครบไม่ตอ้งจ่ายเพิม่ หวัหนา้ทวัร ์ทริปไกดแ์ละคนขบั ค่าตัว๋และภาษีสนามบิน และค่าอาหารตามทีร่ะบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** โปรแกรมนี้ ไม่สามารถช าระผ่านบตัรเคดิตได*้** 
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ก าหนดการเดินทางวนัที ่25-27 พ.ค./8-10 มิ.ย./29 มิ.ย.-1 ก.ค./14-16,27-29 ก.ค. 
                              4-6,10-12 ส.ค. 2562          ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป 

วนัแรกของการเดินทาง        สนามบนิสุวรรณภูม-ิกรุงฮานอย-ฮาลองเบย-์ตลาดพื้ นเมืองของชาวฮาลอง 
05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2 Row C สายการบนิ ไทย แอร์เวย์  
07.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG 560 
09.35 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็ค

สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ กรุงฮานอย กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงของ ประเทศ
เวียดนาม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ เป็นเมอืงที่มปีระวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรงุฮานอย ในอดตีได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
เมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและ
แม่น า้ล้อมรอบเมือง มีถนนหนทางที่ร่มร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นปัจจุบัน
ฮานอยยังเหลือรอยอดตีความรุ่งโรจน์ให้นักเดนิทางได้ไปสมัผสัเสน่ห์เมอืงแห่งนี้  

 
 
 
 
  
 

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฮาลองเบย ์ดนิแดนทางตอนเหนือของเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งในอ่าวตังเกีย๋ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่กว่า 

1,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร พร้อมกับวิวทวิทัศน์ที่มองไปทางไหนกเ็ตม็ไปด้วย
ความสวยงามมากมาย ทศันียภาพทั่วไปของอ่าวฮาลองจะประกอบไปด้วยผืนน า้สีสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่ รูปร่างแปลก
ตามากมายกว่า 1,900 เกาะ และความสวยสมบูรณแ์บบของฮาลองเบย์นี้กท็  าให้ได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
โดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อปีพ.ศ.2537 อีกด้วย... (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านเที่ยวชมตลาด
พื้ นเมืองของชาวฮาลอง ที่เตม็ไปด้วยสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากของที่ระลึกมากมาย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัการเที่ยวชม
ตลาดพ้ืนเมอืงที่เตม็ไปด้วยเอกลักษณแ์ละวิถชีีวิตดั้งเดมิของชาวเวียดนามอย่างแท้จริง... 

 
 
 
 

 
 
 
ค า่  ขอบริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตอาหารทอ้งถิ่น เช่น เมนู ปูผดัเปร้ียวหวาน ปลานึ่งขิง อาหาร

ทะเลรวมมิตร ผดัผกัรวมมิตร แกงสม้ปลา เป็ดปักกิ่ง เป็นตน้ 
ท่ีพกั SONG LOC LUXURY HOTEL โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ท่ีเต็มไปดว้ยการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง

ครบวงจร  หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่องของการเดินทาง              ล่องเรือฮาลองเบย-์ฮานอย-วดัหง็อกเซิน-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 
                                             การแสดงหุ่นกระบอกน ้ า-ฮานอย 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือ ณ อ่าวฮาลองเบย ์อ่าวที่มีต านานมากมายว่ามังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้ เมือครั้งดึกด าบรรพ์ 
ความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง มีชื่อเสยีงเลื่องลือจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้สมัผัส
กบัความมหัศจรรย์ของธรรมชาตทิี่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรปูร่างแปลกตานบัพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตวักนัอย่างสวยงาม มี
ต านานพ้ืนบ้านกล่าวไว้ว่า เมื่อในอดีต ระหว่างที่ชาวเวียดนามก าลังถูกกองทพัชาวจีนรุกราน เทพเจ้าได้ส่งกองก าลังมังกรเข้ามา
ช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ ได้ด าดิ่งลงสู่ท้องทะเล บริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน ท าให้มีอญัมณีและหยกพุ่ง
กระเดน็ออกมากลายเป็นเกาะน้อยใหญ่ กระจายอยู่ทั่วอ่าวเป็นเกราะป้องกนัผู้รกุราน ท าให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดนิได้ส าเรจ็ 
และได้ก่อตั้งประเทศขึ้นมาเป็นเวียดนามในปัจจุบนั... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหาร SEA FOOD บนเรือ เช่น ซุปทะเล ปูนึ่ง กุง้อบ ปลาหมึก

ทอด แหนมทะเล ปลาทอด ผดัผกัรวมมิตร เป็นตน้ 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัหง็อกเซิน หรือ วดัเนินหยก ที่นี่ เป็นวัดโบราณบนเกาะ
เลก็ๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยู่บนเนินหยก สามารถเดินข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก ซึ่งเป็นสะพานไม้สแีดง
สดใส  ที่มีความหมายอันไพเราะว่า สะพานแสงอาทิตย์ยามเช้า เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวฮานอยมาถ่ายรูปกันมากที่สุด 
ภายในวัดประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและ เต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ โดยเชื่อกนัว่า เต่าตัวนี้  คอืเต่าศักดิ์สทิธิ์ 1 ใน 2 ตวัที่อาศัยอยู่
ในทะเลสาบแห่งนี้ มาเป็นเวลาช้านาน ชาวเวียดนามมักเดินทางมาสกัการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดแห่งนี้ กันอยู่เป็นประจ า 
จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย หรือ 36 เฝอเฟือง ย่านโบราณที่มีชื่อเสยีงทางด้านงานหัตถกรรมและสนิค้าพ้ืนเมืองที่
ใหญ่ที่สดุของกรุงฮานอย ซึ่งปัจจุบันมีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี ที่เรียกชื่อแบบนี้  เนื่องมาจาก 36 อาชีพอนัเก่าแก่ที่ท  ามา
ค้าขายกนัในย่านนี้  เป็นย่านค้าขายที่คกึคกัด้วยสนิค้านานาชนิดทั้งของกนิ เสื้อผ้า และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือ
เคร่ืองเงินที่มลีวดลายที่สวยงามมากมาย โดยจะแบ่งออกเป็นถนนสายต่างๆ ทั้ง 36 สาย เช่นถนนเสื้อผ้ากจ็ะเป็นเสื้อผ้าทั้งสาย 
ให้ผู้มาเที่ยวฮานอยสามารถเดนิเลือกซื้อเลือกชมกนัอย่างจุใจ... 
 
 
 
 

 
 
 

จากนั้นน าท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้ า หุ่นกระบอกน า้เป็นการผสมผสานระหว่างความหลงใหลในเทพต านานกบัความรัก
ชาติอย่างรุนแรงซึ่งปลูกฝังกนัมาในจิตใจชาวเวียดนาม นักเชิดหุ่นกระบอกจะยืนอยู่หลังฉากในน า้ที่ท่วมถงึเอวแล้วควบคุมการ
เคล่ือนไหวของหุ่นด้วยไม้ไผ่ล ายาวหลายศตวรรษที่ผ่านมา ทุกหมู่บ้านจะมีคณะละครแสดงในสระน า้หน้า ดิงห์ หรือศาลา
ประชาคม เทคนิคการเล่นได้ถูกเกบ็ง าเป็นความลับอย่างมิดชิด แม้ปัจจุบันนี้  นักเชิดหุ่นอาวุโสทั้งหลายยังไม่ยอมถ่ายทอดวิชา
ให้คนรุ่นหลัง แต่ด้วยกลัวว่าวิชาการเชิดหุ่นกระบอกน า้จะหายไปบางท่านจึงยอมสอน ทุกวันนี้  มีคณะหุ่นเหลืออยู่ไม่มากนักใน
เวียดนาม ที่ฮานอยมสีองคณะ มคีณะหนึ่งตระเวนแสดงอยู่ตามมณฑลทางเหนือหลายมณฑล... 
 
 
 
 
 
  
 

ค า่  ขอบริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิ่น 
เช่นเมนู ไก่ผดัเม็ดมะม่วงหิมะพานต ์เป็ดผดัเปร้ียวหวาน แกงสม้ มะเขือยาว
ผดัหมู เป็นตน้ 

พักที่ :   MUONG THANH HANOI HOTEL หรือเทยีบเท่า โรงแรมระดับ 4 ดาว ที่ครบ
ครันไปด้วยความสะดวกสบายพร้อมการบริการระดบัมาตรฐานสากล 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง  วิหารวรรณกรรม-สุสานโฮจิมินห-์เจดียเ์สาเดียว-ท าเนียบประธานาธิบดีแห่ง 
                                              เวียดนามใต-้สนามบินฮานอย-สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วิหารวรรณกรรม ภาษาเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว (Van mieu) สร้างขึ้นเพ่ือเป็นโรงเรียนของพวก
ขุนนาง และยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม และยังเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ต่อมาได้
เปล่ียนชื่อเป็นกวอ็กชอ็กเวียน (Quoc Hoc Vien) บริเวณโดยรอบมบ่ีอน า้ และต้นไม้ใหญ่เขยีวชอุ่ม ศาลเทพเจ้าขงจื้ อ ซึ่งมกีาร
วางแผนผังมาอย่างด ีและภายในวิหารจะมีแผ่นหินจารึกชื่จอหงวน ซึ่งปัจจุบนัได้เป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาชาวเวียดนามมักจะ
มาขอพรในการสอบ... 
 
 

 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สุสานโฮจิมินห ์อาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถงึไม้เนื้อดจีากทั่วประเทศ เป็นอาคารที่โดดเด่นและ
สง่างามมาก ด้านในจะพบกบัศพโฮจิมนิห์ ซึ่งอาบน า้ยาอยู่ในโลงแก้วเพ่ือให้ผู้คนที่เข้ามาชมได้รู้จักผู้น าที่มคีวามแขง็แกร่ง ทั้งนี้
เป็นการกระท าซึ่งขัดต่อความต้องการของโฮจิมินห์ ที่ต้องการให้เผาร่างเมื่อตายลง ในสุสานยังมีทหารกองเกียรติยศในชุด
เคร่ืองแบบเตม็ยศสขีาวยืนถอืดาบปลายปืนยืนรักษาการณอ์ยู่ตลอดเวลา ด้านหลังมสีวนสาธารณะที่เงียบสงบร่มรื่นและมสีระน า้
เลก็ๆ และบ้านที่สร้างบนเสาสงูซึ่งเชื่อกนัว่าเคยเป็นที่อยู่ของโฮจิมินห์เมื่อคร้ังยังมีชีวิตอยู่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เจดียเ์สา
เดียว วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นศาลาขนาดเลก็ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้ อยู่กลางสระบัวรูปสี่เหล่ียม  สร้างขึ้นเพ่ือ
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่เจ้าแม่กวนอมิ โดยมีต านานกล่าวไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรส และรอคอยมาเป็นเวลานานมาก 
จนคืนหนึ่งได้ทรงสุบินว่าเจ้าแม่กวนอิมได้มาปรากฎที่สระบัวและประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์กไ็ด้มี
พระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเลก็ที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดยีวกลางสระบวัเพ่ือเป็นการถวายสกัการะแด่เจ้าแม่กวนอมิ ปัจจุบนัคน
ส่วนใหญ่มกัจะมาขอพรให้ได้บุตรกบัเจ้าแม่กวนอมิที่เจดย์ีเสาเดยีวแห่งนี้อยู่เสมอ... 
 
 

 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย BUFFET  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท าเนียบประธานาธิบดีแห่งเวียดนามใต้ อดีตท าเนียบประธานาธิบดีแห่งเวียดนามใต้สมัยที่ยังมี

สงครามเวียดนามอยู่นั้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว สงครามเวียดนามนั้นได้สิ้นสุดลง โดยที่รถถังของ
เวียดนามเหนือได้พุ่งชนประตขูองท าเนียบประธานาธบิดแีห่งเวียดนามใต้ในสมัยนั้น ท าให้สงครามเวียดนามได้สิ้นสดุลง อาคาร
หลังใหญ่แห่งนี้ เคยเป็นท าเนียบของผู้ ว่าการชาวฝรั่งเศส หลังจากสิ้นสุดการยึดครองของฝรั่งเศสแล้ว ประธานาธิบดีของ
เวียดนามใต้ในสมยันั้นได้มาพ านักอยู่ที่ท  าเนียบแห่งนี้  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2506 ได้ถูกทิ้งระเบิดเสยีหายแต่กไ็ด้มีการก่อสร้างใหม่
ชื่อว่า ท าเนียบอสิรภาพขึ้นมาแทนที่โครงสร้างเก่าที่ถูกท าลาย ในวันที่ 30 เมษายน ปี พ.ศ.2518 กองก าลังคอมมิวนิสต์ได้ใช้
ขบวนรถถังและพุ่งชนประตูข้างหน้าท าเนียบและเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการล้มรัฐบาลเวียดนามใต้ลง ปัจจุบันอดีตท าเนียบ
ประธานาธบิดแีห่งเวียดนามใต้นี้ ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑใ์ห้เข้าชมได้ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกจัดไว้ในสภาพเดมิ… 
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ค า่  ขอบริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ เช่นเมนู ปอเป๊ียะกุง้ แหนมเนือง กุง้พนัออ้ย 

ปลาย่าง เป็ดราสซอสเปร้ียวหวาน ผดัผกั เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินฮานอย เพ่ือเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 
20.45 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 565 
22.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 

****************************โปรแกรมและเมนูอาหารอาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม**************************** 
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   อตัราค่าบริการในช่วงวนัท่ี 25-27 พ.ค./8-10 มิ.ย./29 มิ.ย.-1 ก.ค. 2562 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 19,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 18,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 17,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   4,500.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  6,000.- 

 
อตัราค่าบริการในช่วงวนัท่ี 14-16,27-29 ก.ค./4-6,10-12 ส.ค. 2562         

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 22,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 21,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 20,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   5,500.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  8,000.- 

 
***กรณที่านส ารองที่นั่งล่าช้า ต๋ัวโปรโมชั่นเต็ม***ราคาทวัร์จะปรับราคาขึ้นทา่นละ 2,000-
4,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนตัดสินใจส ารองที่นั่ง  
(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง) 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยสายการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• ค่าทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอื
งานประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ *ค่ารถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการ
เดนิทาง 

• คา่ท าใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  

• คา่ทรปิส าหรบัหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์พนกังานขบัรถ 

•  คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง*คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่าง
สายการบนิก าหนดไว ้ 

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจองค่าประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 10,000 บาท หรือ 15,000 บาท (ช่วงวันหยุด) ก่อนการเดินทาง พรอ้มแฟกซ์ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง 
Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรณุาช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิ
ใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 
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• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

 
 
 
 
 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่น ทา่นจงึสามารส ารองยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหมเ่องในกรณีไมเ่ดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่า่นซือ้จากทางบรษัิท 
เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลกิ  
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีาร

การันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 8,000 บาท   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

    
 

 
 

 
 

    
 

 


