
 

 

HAN04 เวียดนาม ฮานอย มก๊โจว (3D2N) 
สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) 

 

 
 

 



 

 

บินด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

FD642 DMK(กรงุเทพ) – HAN (ฮานอย) 06.40 – 08.30 
FD645 HAN (ฮานอย) – DMK(กรงุเทพ) 20.50 – 22.40 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองฮานอย – 
เมืองมก๊โจว – หมู่บา้นเผ่าไทขาว – สวนชาขนับนัไดรปูหวัใจ                                      (-/L/D)                                                                                      

03.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย  อาคารผูโ้ดยสารขา
ออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 1 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA 
(FD) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 
หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

06.40น. ออกเดนิทาง สู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI AIR 
ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD642 

08.30น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย ... (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

 นําท่านออกจาก เมืองฮานอย  เพื่อเดนิทางเขา้สู่ เมืองมก๊โจว อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200 
กโิลเมตร  เป็นเมอืงทีไ่ดร้บัขนานนามวา่เมอืงดาลดัแห่งเขตเขาตะวนัตกเฉียงเหนือทีน่ี่ธรรมชาตอิุดม
สมบูรณ์อากาศเยน็สบายตลอดปีและมทีรพัยากรดา้นการท่องเทีย่วมากทีสุ่ดของเขตเขาตะวนัตกเฉียง
เหนือของเวยีดนามจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่วชาวเวยีดนามและชาวต่างชาติ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชาวไทขาว  หรอืหมู่บา้นลกั เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ของชาวไทยขาวทีม่อีายุกวา่ 

700 ปี เป็นหมู่บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดในแถบนี้ ซึ่งจะมชีาวต่างชาตยิุโรปและตะวนัตกมาเทีย่วกนัเยอะ 
ภายในหมู่บา้นมขีองฝากของขายมากมาย มบีา้นเรอืนไทยหลงัใหญ่ๆไวค้อยตอ้นรบันกัท่องเทีย่วแบบ
โฮมสเตย ์รวมทัง้มกีลุ่มคนไท 5 เผา่อาศยัอยู่ ทีม่เีอกลกัษณ์รกัษาประเพณแีบบดัง้เดมิ รวมทัง้ภาษาพูด
คลา้ยๆกบัภาษาลาว 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนชาขัน้บนัไดรปูหวัใจ ไร่ชาทีพ่ฒันาใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วมกีารตดัแต่งรูปทรง
ของไร่ชาใหม้คีวามสวยงามและจุดหนึ่งทีเ่ป็นไฮไลทข์องทีน่ี่กค็อืการตดัแต่งไร่ชาใหเ้ป็นรูปทรงของหวัใจ
ดงันัน้ใครมาทีน่ี่กจ็ะตอ้งมาถ่ายรูปกบัไร่ชารูปหวัใจนี้ 



 

 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี MUONG THANH LUXURY โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 2 สวนดอกไม้ HAPPY LAND – น้ําตก DAI TEM – สะพานแก้วรปูหวัใจ – สวนสนโรแมนติก – 
เมืองนิงหบิ์งห ์- วดัใหญ่ไบ่ดิงห ์–  ตลาดไนทม์ารเ์กต็                                                 (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้ HAPPY LAND สวนดอกไมใ้จกลางหุบเขาทีข่ ึน้ชือ่แห่งเมอืง ม๊กโจว ทีม่ี
ดอกไมน้านาพรรณทีส่ลบัสบัเปลีย่นมาใหท้่านไดช้ืน่ชมตลอดทัง้ป ไม่วา่จะเป็นดอกพรุนและดอกทอ้สขีาว
จะบานสะพรัง่อวดสสีนับรสิุทธด์อกกาหลงอวดสีขาวบานสะพรัง่ทัว่บรเิวณ 
นําท่านเดนิทางสู่ น้ําตก DAI TEM น้ําตกกมิคิวามสวยงามและมีชือ่เสยิงอกีที่หนึ่งของเวยิดนามใหท้่าน
ไดด้ื่มดํ่ากบับรรยากาศของธรรมชาต ิ
นําท่านเดนิทางสู่ สถานทีท่่องเทีย่วใหม่ล่าสุดของเวยีดนาม สะพานแก้วรปูหวัใจ ทีพ่ึง่เปิดตวัเมื่อปลาย
เดอืนเมษายน 2562 สะพานแกว้แห่งความรกั  สะพานกระจกทีไ่ดร้บัการตกแต่งเพื่อใหคู้่รกัไดม้าสมัผสั
ความเสยีว ใหท้่านไดถ้่ายรูปและเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสะพานกระจก และธรรมชาตกิลางหุบเขา 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนโรแมนติก ในบรรยากาศคลา้ยกบัสวนสนเมอืงดาลดั มทีะเลสาบ สนุกสนาน
กบัการปัน่จกัรยานชมบรรยากาศอนัสวยงามยามเชา้ 

  
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนิงหบิ์งห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่ห่งนี้
โอบลอ้มดว้ยภูเขามากกมายกวา่ 90 ลูก เมอืงนิงหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืงหลวงมาก่อน แต่ในภายหลงัไดย้า้ย
เมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัใหญ่ไบ่ดิงห์ วดัในพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเวยีดนาม มเีนื้อทีก่วา่ 4,300 ไร่ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอืวดัเดมิ และส่วนทีท่างรฐับาลสรา้งขึน้มาใหม่บรเิวณเชงิเขา วดัเดมิถูกก่อสรา้งขึน้
บนภูเขาดิ งหม์าแลว้กวา่ 1,000 ปี โดยตอ้งเดนิขึน้ไปจากเชงิเขาผา่นบนัไดหนิประมาณ 300 ขัน้ เป็น
สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีถ่อืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวฒันธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนิงหบ์งิห ์ภายในวดัมี
พระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีสุ่ด น้ําหนกักวา่ 100 ตนั และยงัมพีระพุทธรูปกวา่ 500 องค ์ถูกตัง้เรยีงกนัไปโดยมี
ความยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวทีสุ่ดในเอเชยี ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยคอืเจดยีส์ูง 13 ชัน้ และระฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
เวยีดนาม สูง 22 เมตร หนกั 36 ตนั  

 
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

หลงัจากนัน้นําท่านเดนิชอ้ปป้ิงที่ ตลาดไนทม์ารเ์กต็ ก่อนเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 
พกัท่ี HOA LU HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 3 ฮาลองบก – กรงุฮานอย – โรงละครฮานอย – วดัเฉินกว๊ก – อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย – 
เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) - กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                (B/L/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

นําท่านเดนิทางสู่ ฮาลองบก หรอืเรยีกวา่ ตามก๊ก ห นึ่งในภูมทิศัน์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของจงัหวดันิงห์
บงิห ์อยู่ห่างจาก ตวัเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร มลีกัษณะเป็นภูเขาหนิปนูขนาดใหญ่อยู่รายลอ้ม คลา้ย
กบักุย้หลนิเมอืงจนี มแีม่น้ํางอดอ็งไหลผา่นและกดัเซาะภูเขาหนิปจูนเกดิเป็นถํ้าหนิปนูทัง้หมดสามถํ้า จงึ
เป็นทีม่าของชือ่ ตามก๊ก ซึ่งคําวา่ตามแปลวา่สาม และก๊กแปลวา่ถํ้า ซึ่งถํ้าแห่งนี้จะมน้ํีาไหลลอดถํ้าไปตาม
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จากดา้นบนจะเหน็ทศันียภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม เพลดิเพลนิกบัการ ล่องเรอื ชมธรรมชาตขิองภูเขา
หนิปนูตระหง่านรายลอ้มอยู่มากมาย ตื่นตากบัการพายเรอืทีเ่ป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่มลีกัษณะพเิศษคอืการ
พายโดยใชเ้ทา้ถบี ชมวถิชีวีติรมิน้ําของชาวทอ้งถิน่ และธรรมชาตทิีส่วยงาม  
นําท่านเดนิทางสู่  กรงุฮานอย ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม คําวา่ “ฮานอย ” หมายถงึ
ตอนตน้ของแม่น้ํา ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่มแม่น้ําแดง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางสู่  โรงละครฮานอย โรงละครใหญ่ฮานอยตัง้อยู่บนถนน PUAL BERST หรอืถนนจ่าง
เตีย่น ใชเ้วลาก่อสรา้ง10ปีคอืตัง้แต่ปี1901-1911 โดยสถาปานิกฝรัง่เศสสองคนเป็นผูอ้อกแบบใหค้ลา้ยกบั
โรงละครในปารสี  ช ัน้ล่างดา้นหน้ายาว30เมตรกวา้ง15เมตรใชเ้ป็นลอบบีม้บีนัไดขึน้ไปชัน้บนเพื่อเขา้หอ้ง
แสดงทีม่เีกอืบ900ทีน่ัง่และบนัไดเชือ่มหอ้งใตด้นิ บนชัน้สองมหีอ้งรบัแขกสําหรบัตอ้นรบัผูท้ีม่ตีําแหน่ง



 

สําคญัและครอบครวัของพวกเขา บนชัน้สองยงัมรีะเบยีงดา้นหน้าทีส่ามารถมองเหน็ทวิทศัน์ดา้นหน้าโรง
ละคร ดาดฟ้ามกีารแกะสลกัลวดลายทีป่ราณตี มรีะบบระบายอากาศเพื่อสรา้งความปลอดโปร่งใหแ้ก่โรง
ละคร ดา้นหลงัเวทกีารแสดงมี 18หอ้งสําหรบัผูบ้รหิารและนกัแสดง ดา้นนอกมทีางเดนิทีค่ลา้ยกบัแนว
ระเบยีงของปราสาท ทูเลอรใีนฝรัง่เศส และบรเิวณดา้นขา้งของโรงละครแห่งนี้เป็นสวนธรรมชาตทิีม่ตีน้ไม้
และดอกไมอ้ย่างสวยงาม ปัจจุบนัเป็นรา้นกาแฟทีม่บีรรยากาศดแีห่งหนึ่งทีช่าวฮานอยนิยมไปนัง่ดื่ม 
นําท่านเดนิทางสู่  วดัเฉินกว๊ก  วดัแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่ 6 โดยกษตัรยิ ์ LY NAM DE ในคราว
เดยีวกบัทีส่รา้งเมอืงใหม่อย่างฮานอยขึน้มา จงึทําใหว้ดัแห่งนี้เป็นทีส่นใจและเป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่ว
ในการมาเยีย่มชมความงดงาม และกลายเป็นอกีจุดแลนดม์ารค์ทีส่ําคญัอกีแห่งของฮานอย  ดว้ยสถาน
ทีต่ ัง้ของ วดัเฉินก๊วก ทีข่นาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวนัตกทีง่ดงาม ทําใหเ้กดิภาพววิทวิทศัน์ทีแ่สน
สวยงาม ชือ่เดมิของวดัแห่งนี้นัน้มชีือ่วา่คายก๊วก ซึ่งแปลวา่ สรา้งประเทศ แต่หลงัจากนัน้จงึมกีารเปลีย่น
ชือ่วดัอกีครัง้มาเป็น เฉินก๊วก ทีแ่ปลวา่ พทิกัษ์ประเทศ ซึ่งนบัวา่เป็นชือ่ทีม่คีวามเป็นมงคลอย่างมาก และ
ความโดดเด่นทีสุ่ดของวดัแห่งนี้คอืเจดยีท์รงสูงสแีดง ทีม่คีวามสุงกวา่ 11 ชัน้ ซึ่งเมื่อขึน้ไปชัน้บนสุดจะ
สามารถเหน็ววิทวิทศัน์โดยรอบได ้ส่วนทางเขา้ของวดัแห่งนี้จะเป็นเสน้ทางทีต่ดัทะเลสาบมาสู่เกาะกลาง
ทีต่ ัง้ของวดั สองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยตน้ไมข้นาดใหญ่ทีม่คีวามร่มรื่นเป็นอย่างมาก ชว่ยสรา้งบรรยากาศ
แห่งความเงยีบสงบไดเ้ป็นอย่างด ี
จากนัน้นําท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 
อิสระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดนิทาง
กลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD645                             
22.40 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 

**************************  
** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดือน สิงหาคม 2562 

09 - 11 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

11 – 13 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

17 – 19 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

23 - 25 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

24 – 26 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 2,500 6,500 

เดือน กนัยายน 2562 
06 – 08 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

13 - 15 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

28 – 30 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 6,500 

เดือน ตลุาคม 2562 
03 – 05 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

04 – 06 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

10 – 12 ตลุาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

11 – 13 ตลุาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

12 – 14 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

17 – 19 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

18 – 20 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

19 – 21 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

23 – 25 ตลุาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

24 – 26 ตลุาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 



 

30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

เดือน พฤศจิกายน 2562 

01 – 03 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

06 – 08 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

07 – 09 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

14 – 16 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

21 – 23 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

28 – 30 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 2,500 6,500 

เดือน ธนัวาคม 2562 

04 – 06 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

11 – 13 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

12 – 14 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

18 – 20 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

19 – 21 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

25 – 27 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

26 – 28 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 6,500 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 16,999 16,999 16,999 4,000 8,000 

01 – 03 มกราคม 2563 15,999 15,999 15,999 4,000 8,000 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง
กลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ  3,900 บาท **  
(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   



 

อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทย

ประมาณ 3,200 บาท)  
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามที่
ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIR ASIA อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้
น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงื่อนไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณี พเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 



 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจําครัง้ที ่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (WAITING 
LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใด
ไม่วา่ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณลีูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์ นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 -  ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทั ้ งสิน้ เชน่ 
สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง ) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ ในการหกัค่าใชจ้่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆ
ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  



 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเี รยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่าน

จําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่



 

สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตา

ได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนนี้ทาง

บรษิทัจะคํานึงถึ งประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้

ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่

หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้ง พกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 



 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิั ทฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 


