
 

    

 

     Xin Chào ชลิ ชลิ บนิตรงเชยีงใหม ่- เวยีดนาม 
   ฮานอย นงิหบ์งิห ์3 วนั 2 คนื 
   โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG 

   

 

 ชมเมอืงสมัผสัประวตัศิาสตร ์ฮานอย 

 ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลองบก 

 ชมเมอืงโบราณเมอืงเกา่ฮวาลอื  

 ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว อายุกวา่ 400 ปี 

 เยีย่มชมสุสานลุงโฮ 

 FREE WIFI ON BUS 

VIETNAM 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 เชยีงใหม ่– ฮานอย – วหิารวรรณกรรม – นงิหบ์งิห ์   
 

 

 
 

 
 

Thuy Anh Hotel 3* 
หรอืเทีย่บเทา่ 
 

2 
นงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืฮาลองบก – ถ้ําตําก๊อก – วัดไบด่งิห ์– 
เมอืงเกา่ฮวาลอื – ฮานอย     

MOON VIEW 

HOTEL 3* HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 
 

3 
ฮานอย – สสุานลงุโฮ – เจดยีเ์สาเดยีว – บา้น
ประธานาธบิด ี– เชยีงใหม ่   

 
 
 

 
 

 
 

 

**หมายหมายเหต ุ:  
- รายการนีไ้มร่วมคา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 

       เครือ่ง ATR 72 / 600                          มอีาหาร                                   นํา้หนกัสมัภาระ  
         ทีน่ ัง่แบบ 2-2/ 60 ทีน่ ัง่                    บรกิารบนเครือ่ง                      ทีน่ ัง่ขาไป - ขากลบั 20 กก.                   

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

เชยีงใหม ่- ฮานอย - วหิารวรรณกรรม - นงิหบ์งิห ์

07.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิบางกอก

แอรเ์วย ์โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ  
09.55 น. นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที่

PG995 
12.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ กรงุฮานอย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากนัน้ นําทา่นสู ่ วหิารวรรณกรรม  (ภาษาเวยีดนาม : Van mieu วันเหมยีว )  เป็นวัดโบราณของ

เวยีดนาม และเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเวยีดนาม สรา้งขึน้ปี ค .ศ.1070 ซึง่เป็นยุคของ ราชวงศไ์ล 

โดยพระเจา้ไล ไท ตอง โปรดฯใหส้รา้งข ึน้ เพือ่เชดิชคูณุธรรม โดยอุทศิใหแ้กข่งจื๊ อ ปราชญช์าวจนี ผูย้ดึ

มั่นในคณุธรรมความถกูตอ้ง และในปี 1076 ไดส้รา้งโรงเรยีนสาํหรับขนุนาง เพือ่ใหเ้หลา่ขนุนางไดศ้กึษา

เลา่เรยีนและสอบเป็นจอหงวน ครัง้เมือ่ถงึยุคสมัยของราชวงศต์รัน จงึเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปไดเ้ขา้เรยีน 

มหาวทิยาลยัแห่งแรกของเวยีดนาม ไดเ้ปิดสอนจนถงึปลายศตวรรษที ่ 18 และถกูทิง้ใหร้กรา้ง ปัจจุบัน

วหิารวรรณกรรมแห่ง นี้กลายเป็นสถานทีร่วบรวมเรือ่งราวประวัตศิาสตร ์และมกีารบูรณะซอ่มแซมใหค้ง

ความเป็นตวัอย่างวัฒนธรรมอันเกา่แกข่องชาว เวยีดนามไดเ้ป็นอย่างด ี 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงนงิหบ์งิห ์  ซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงฮานอย เป็นจังหวัดทีม่คีวามพเิศษ

ทางธรรมชาต ิซึง่เป็นลกัษณะเดน่อยู่อย่างหนึง่คอื มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นทีชุ่ม่น้ํา ในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาล 

จนพืน้ทีนั่น้ถกูเรยีกว่า“ อ่าวฮาลองบนแผ่นดนิ หรอื ฮาลองบก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั GOLDEN DRAGON HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืฮาลองบก -  ถํา้ตํากอ๊ก - วดัไบด่ ิง่ห ์- เมอืงเกา่ฮวาลอื - 

ฮานอย 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่น ลอ่งเรอืพาย ลอ่งไปตามคลอง ซึง่สองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขาหนิปูน ชมทวิทศันอ์ันงดงาม

เขยีวขจแีละบรรยากาศอันแสนสดชืน่ ระหว่างทางไปชมถ้ําตา่งๆจะผ่านนาขา้ว ซึง่มอียู่ทัง้สองขา้งทาง 

จากนัน้นําทา่นชม ถ้ําตํากอ๊ก เป็นถ้ําทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยอันน่ามหัศจรรย ์ซึง่ซอ่นตวัอยู่ในความลกึของ

เทอืกเขา ภเูขาและทะเลเป็นอันหนึง่อันเดยีวกนั ทําใหท้ีน่ี่มภีมูปิระเทศทีร่าวกบัภาพวาด  

จากนัน้นําทา่นสู ่วดัไบด่งิห ์(Bai Dinh) เป็นวัดในพระพุทธศานาทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเวยีดนาม และ

อาจกลา่วไดว้่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี บนพืน้ทีร่าวๆ 3,300 ไร่ สรา้งมากว่าพันปีแลว้และมกีารพัฒนาใหม่อยู่

เรือ่ยๆ ความน่าสนใจภายในวัดแห่งนี้ คอื มรีูปหลอ่พระพุทธเจา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ หนักราว 100 ตนั ประดษิฐาน

อยู่ บรเิวณระเบยีงวหิาร มรีูปพระอรหันตจํ์านวน 500 องค ์เรยีงรายเป็นระยะทางรวมกนัถงึ 3 ก.ม. รอบๆ

พืน้ทีม่อีาคาร ลานพธิ ีและสวนสงบทีง่ดงามตามธรรมชาต ิเรยีกไดว้่าเป็นอกีสถานทีส่าํคญัทีนั่กทอ่งเทีย่ว

สว่นใหญ่ตอ้งแวะมาเทีย่วชมไหไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกา่ฮวาลอื (Hoa Lu) เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของเวยีดนามกอ่นจะยา้ยไปที่

ฮานอย ภายในพืน้ทีข่องเมอืงหลวงเกา่ฮวาลอื จะไดพ้บกบัส ิง่ปลกูสรา้งและสถาปัตยกรรมเกา่แกซ่ ึง่ไดร้ับ

อทิธพิลมาจากจนีเป็นสว่นใหญ่ เชน่ อาคารไม ้ทีต่ัง้โบสถแ์ละศาลของกษัตรยิร์าชวงศด์งิห ์วัดดงิหเ์ตยีนฮ

วาง (Dinh Dynastic Temple) หรอื วัดดงิหค์งิ เป็นวัดทีส่รา้งข ึน้เพือ่เป็นวัดประจําพระองคข์องกษัตรยิด์งิ 

แห่งเวยีดนามในยุคนัน้ มบีรเิวณกวา้งขวาง และมกีารแบ่งพืน้ทีอ่ย่างเป็นสดัสว่น ทัง้สวนทีส่งบร่มรืน่กบั

โบสถซ์ ึง่มรีูปจําลองของกษัตรยิร์าชวงศด์งิใหเ้ขา้ไปสกัการะไดด้ว้ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง

ฮานอย เดนิทางกลบัสูก่รุงฮานอยโดยรถโคด๊ปรัปอากาศ  

นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงฮานอย มคีวามหมายว่า “เมอืงทีม่แีม่น้ําไหลผ่าน ”ซึง่หมายถงึแม่น้ําแดงทีไ่หล

ผ่านตวัเมอืงฮานอย อันเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ทางเหนือของประเทศ มปีระวัต ิศาสตร์

ยาวนานกว่า 2,000 ปี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั MOON VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ฮานอย - สสุานลงุโฮ – เจดยีเ์สเดยีว - พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์- เชยีงใหม ่
  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่น ชมสสุานลงุโฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดตีประธานาธบิดโีฮจิ

มนิห ์ซึง่ไดร้ับการอาบน้ํายาเป็นอย่างดอียู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งทีค่วบคมุอุณหภมูคิงที ่(หมายเหต ุสสุาน

โฮจมินิหจ์ะปิดทกุวันจันทร,์ วันศกุร ์และตลอดทัง้เดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถ

ชมบรเิวณภายนอกได )้ ชมบา้นพักทีอ่ยู่อาศยัของทา่นอดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูย์

บัญชาการในสงครามเวยีดนาม  

จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว ทีม่อีายุกว่า 400 ปี เป็นเจดยีไ์มท้ีม่คีวามงดงามมาก ตัง้อยู่บนเสาตน้เดยีว

กลางสระบัวเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแตโ่บราณ  

นําทา่น แวะถา่ยรูป ทําเนยีบเหลอืง ซึง่เคยเป็นทีทํ่างานของคนมอํีานาจสงูสดุอนิโดจนี ทําเนียบ

ประธานาธบิดเีป็นอาคารทรงโคโลเนียลสเีหลอืง ทีฝ่รั่งเศสสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1901 ปัจจุบันเป็นทีร่ับแขก

เมอืงของเวยีดนาม รอบๆ ทําเนียบมสีวนดอกไมแ้ละสระน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่

12.45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG996 

14.50 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 

 

 



 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะ

อากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น

สําคญั** 

 

โปรแกรม บนิตรง !! เชยีงใหม ่

ฮานอย นงิหบ์งิห ์  3 วนั 2 คนื โดยบางกอกแอรเ์วย ์

กําหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาไมร่วม

ต ัว๋  

(กรณีลูกคา้

ซือ้ต ัว๋เอง) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่12 - 14 พ.ค. 61 14,891.- 14,891.- 14,891.- 9,891.- 3,500.- 

วนัที ่29 ม.ิย. - 1 ก.ค. 61  14,891.- 14,891.- 14,891.- 9,891.- 3,500.- 

**ราคาสําหรบัเด็กทารก (อายุไมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสูตบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 **โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํา่กวา่ 6 

เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

**หมายเหต ุ  

1.บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสี ยหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  



 

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีชํ่านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. น้ําดืม่วันละ 1 ขวด (เฉพาะวันทีเ่ดนิตามโปรแกรมทัวร)์ 

8. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพ  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท์  , คา่ซกั

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด ,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น)  

7. ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเชยีงใหม ่(ตามความประทบัใจ) 

8.  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
- กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั

เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้  

(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 7 วันทําการ)  

- การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

 

 



 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครื่ องบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทตู (วซี่าไมผ่า่น ) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใ ดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูการเดนิทาง 
เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบิ น และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการ     ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

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

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง  

5. Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ  เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายที่ เกดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ ,  อัน

เนื่องจากอุบัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอัค รราชทตู 

รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอุบัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทาง ถกูปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามคว ามจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว 

บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็น

สําคญั 

 


