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  สบาย..สดุมนัส์ท่ี Ha Long Park1 .....  

VIETNAM  

สบาย..สดุมนัสท์ ี ่Ha Long Park .....
เวยีดนามเหนอื...ฮานอย-ฮาลอง 3 วนั 2 คนื

  

  

 

โดยสายการบนิ กาตารแ์อรเ์วยส์ ( QR )  

 1.ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาต ิของ อา่วฮาลอง 
2. ชมถา้นางฟ้า หรอื ถา้สวรรค ์ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย 
3. สวนสนกุ Ha Long Park สวนสนกุแหง่ใหมท่ีฮ่าลอง 
4. น ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้ ขา้มทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  
5. พเิศษ!! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ(Buffet Sen) 
6. อสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พืน้เมอืงฮาลอง 
7.อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเกา่ ที ่ฮานอย  
8.มบีรกิาร Free WiFi บนรถ  

 

 

GT–HAN QR03 GT-HAN QR04 

 

สบาย..สุดมันส์ที่ Ha Long Park ..... 

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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รายละเอยีดการเดนิทาง 
  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

 
1 
 

 
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง –ไนทม์าเก็ตฮาลอง- 
ฮาลอง 
 

 
 

 

 

 

 
 

CITYBAY 
HOTEL    (ระดบั 3 ดาว) 
หรอื เทยีบเทา่ 
พกัทีฮ่าลอง1 คนื 
  

2 
 
ฮาลอง – ชมถา้นางฟ้า – สวนสนุก Ha Long Park +
น ัง่กระเชา้ 2 ชัน้ ขา้มทะเลทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก -
ฮานอย – ถนน 36 สายเกา่-ฮานอย 

 

 

 

 

 

 

 
FIRST EDEN 
HOTEL (ระดบั 3 ดาว) 
หรอื เทยีบเทา่ 
พกัทีฮ่านอย 1 คนื 
  

3 
 
ฮานอย  –สุสานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์–วดัเจดยีเ์สา
เดยีว––กรุงเทพฯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      เครือ่ง BOEING 777-300ER                            นํา้หนกัสมัภาระ 
                            ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3                                    ขาไป - ขากลบั 30 กก.                       

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง –ไนทม์าเก็ตฮาลอง- ฮาลอง 

 

11.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตารแ์อรเ์วยส์  

               โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ  

14.15 น.   ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอยโดย เทีย่วบนิที ่QR 834            

16.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
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นาทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มังกรหลบัไหล ตัง้อยูใ่น จังหวัดกวา่งนงิห ์มพีรมแดนร่วมกับจนีทางทศิเหนอื หา่ง

จากกรุงฮานอยประมาณ 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นคา้

อสิระพักผอ่นคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 

ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ เสือ้

ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 

 

 

  พกัที ่   นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั CITYBAY HOTEL   (ระดบั 3 ดาว)หรอืเทีย่มเทา่ พกัทีฮ่าลอง 1 คนื 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

 ฮาลอง – ชมถา้นางฟ้า – สวนสนกุ Ha Long Park -ฮานอย – ถนน 36 สายเกา่-ฮานอย 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

               จากน ัน้นาทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื เพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตเิชญิทา่นสมัผัสความงดงามและสมบรูณ์ของ อา่วฮา

ลอง ทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก จนทาใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจาก

องคก์ารยเูนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยภูเขาหนิปนูมากมาย รูปร่างแปลกตานับ

พันเกาะ สลับซับซอ้นเรยีงตัวกันอย่างสวยงาม ระหวา่งการลอ่งเรอืท่านจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะ

แมว เกาะไกช่น ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป 

 นาทา่น ชมถา้นางฟ้า หรอื ถา้สวรรค ์ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแตส่วยงาม และน่าประทบัใจยิง่นัก ถา้แหง่นีเ้พิง่ถกู

คน้พบเมือ่ไมน่านมานี ้ซึง่มกีารประดบัแสงส ีตามผนังและมมุตา่งๆ ในถา้ บรรยากาศภายในถา้ทา่นจะสมัผัสกับความสวยงาม 

ตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย ์แสงสทีีล่งตวัทาใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างตา่งๆ มากมาย ทัง้รูปมังกร เสาคา้ฟ้าทัง้ 4 เสา 

รูปปีกอนิทร ีรูปนางฟ้า รูปคูรั่กหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ 

 

  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล) 

 ในช่วงบ่ายจากนั้นนาท่านสู่ สวนสนุก Ha Long Park สวนสนุกแห่งใหม่ ใหคุ้ณไดเ้พลนิเพลนิกับเครื่องเล่นต่างๆ เช่น 

Samurai slide , Zen garden , 4D (รวมคา่เครือ่งเลน่ในสวนสนุก ยกเวน้ พพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ทีไ่ม่รวมใหใ้นรายการ) นําทา่น น ัง่

กระเชา้ 2 ชัน้ ขา้มทะเลทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก ซึง่สามารถจุคนไดถ้งึ 200 คน ชมทวิทัศน์ทีแ่สนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย ์

ขา้มฝ่ังสูเ่กาะอกีฝากฝ่ังหนึ่ง เพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ปลีย่นบรรยากาศการชมทวิทัศน์ความสวยงามของอา่วฮาลองเบย ์โดยการน่ัง 

ชงิชา้สวรรค ์สมควรแกเ่วลานาทา่นน่ังกระเชา้ขา้มฝ่ัง นาทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงฮานอย (ระหวา่งทางม ีอสิระชอ้ปป้ิง  รา้นยา

กบัรา้นหยก ) 

                 จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเกา่ แหล่งขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของกรุงฮานอย ทัง้

ของที่ระลึก ของกิน ของใช  ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ยี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, 

Billabong รองเทา้                

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
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พกัที ่ นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั FIRST EDEN HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ ฮานอย 1 คนื 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ฮานอย  –สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์–วดัเจดยีเ์สาเดยีว––กรงุเทพฯ 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาทา่นคาราวะ สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์(หมายเหต  ุสุสานโฮจมินิหจ์ะปิดทกุวนัจนัทร,์ วนัศุกร ์และตลอดท ัง้เดอืน

กนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วม

เวยีดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนามภายในสสุานบรรจุศพทา่นประธานาธบิด ีซึง่ไดท้าการ

เก็บรักษา ศพไวเ้ป็นอย่างดไีม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมีเจา้หนา้ที่ดูแลไวอ้ย่างเขม้งวด จากนั้นชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว วัดรูปทรง

ดอกบัว ตัง้อยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สรา้งขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาใหแ้ก่ เจา้แม่กวนอมิ โดยตานานไดก้ล่าววา่ ไดม้กีษัตรยิ์

องคห์นึ่งอยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทจีนคนืหนึ่งไดสุ้บนิเห็นพระโพธสิัตวก์วนอมิไดม้า

ปรากฎที่สระดอกบัวและไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค ์สมใจจึงไดส้รา้งวัดแห่งนี้ข ึน้กลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระ

โพธสิตัวก์วนอมิ  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ( BUFFET SEN ) 

              สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิ

17.25 น.     เหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิการต์ารแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR 835 

19.25 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่
กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้  
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  สบาย..สดุมนัสท์ ี ่Ha Long Park5 ...

เวยีดนามเหนอื...ฮานอย-ฮาลอง 3 วนั 2 คนื 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

Join Land 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

(INFANT) 

สําหรบัเฉพาะ

เด็กทารก อายุ

ไมเ่กนิ2 ปี   

ทา่นละ่  

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ่ 

14-16 กนัยายน 2561  10,991 10,991 10,991      7,991     3,999.-       2,500 

  

*** ทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 

สําหรบัเฉพาะเด็กทารก อายไุมเ่กนิ2 ปี (INFANT)   3999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ รวม 200 /วนั/คน 
รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 600 บาท / คน*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

 
** แจกนํา้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  
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6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

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

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

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. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
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5. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

7.  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  
 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจําแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 7 วนัทําการ)  

การชําระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อน

กําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 
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เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ     ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ํารองที่น่ังพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง  

5. Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่ง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่า

จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่

จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่

รับประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้น

การเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การ
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ขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็น

สาํคญั 


