
 

HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D 2N  

 

เทีย่วครบไฮไลท ์

บนิตรง สวุรรณภมู ิ– เวยีดนาม / เวยีดนาม– สวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทย 

ฟรนี า้หนกักระเป๋าขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

พกัโรงแรม 3ดาว ระดบัมาตรฐาน พรอ้มอาหารเชา้ พกัฮาลอง 1 คนื ฮานอย 1 คนื 

ลอ่งเรอืชมถ า้จา่งอาดชมธรรมชาตฮิาลองบก 

ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาต ิณ อา่วฮาลองชมความงามหนิงอกหนิยอ้ย ถ า้นางฟ้า 

ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) และถนน 36 สาย 

FREE WIFI ON BUS 

แจกฟร ี!! หมวกดาวแดง น าไปใสใ่หเ้ท ่เก ๋กอ่นใคร 

 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ – ฮานอย - นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืงจา่งอาน - ตลาดกลางคนืฮาลองเบย ์   

2  ฮาลองเบย ์- ถ า้เทยีนกงุ - ฮานอย 

3  สสุานโฮจมินิห ์- ท าเนยีบรฐับาล - บา้นพกัโฮจมินิห ์- วดัเจดยีเ์สาเดยีว - ถนน 36 
สาย - กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

25 - 27 May 2019  12,991  12,991 12,991 0 3,500 

21 - 23 Jun 2019  12,991  12,991 12,991 0 3,500 

27 - 29 Jul 2019  12,991  12,991 12,991 0 3,500 

30 Aug - 01 Sep 2019  12,991  12,991 12,991 0 3,500 

25 - 27 Oct 2019  13,991  13,991 13,991 0 3,500 

08 - 10 Dec 2019  13,991  13,991 13,991 0 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพ – ฮานอย - นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืงจา่งอาน - ตลาดกลางคนืฮาลองเบย ์   

07.45 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิการบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG560  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

04.30 น.  คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู2 
เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับอํานวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

09.35 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 



 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์อยูท่างใตข้องฮานอย เป็นเมอืงตดิชายฝ่ังทะเล 
ลอ้มรอบดว้ยยอดเขา 99 ยอด จงึถอืกันวา่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์สถานทีท่อ่งเทีย่วเดน่คอื 
จา่งอาน ซึง่ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น ฮาลองบก เนือ่งจากมเีขาหนิปนูและถ้ําคลา้ยกับที่
อา่วฮาลอง เป็นระบบนเิวศทีสํ่าคัญ มพัีนธุพ์ชืหายากและสตัวป่์าสงวนอาศัยอยู ่เป็น
จํานวนมาก 

07.45 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิการบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG560  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

09.35 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์อยูท่างใตข้องฮานอย เป็นเมอืงตดิชายฝ่ังทะเล 
ลอ้มรอบดว้ยยอดเขา 99 ยอด จงึถอืกันวา่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์สถานทีท่อ่งเทีย่วเดน่คอื 
จา่งอาน ซึง่ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น ฮาลองบก เนือ่งจากมเีขาหนิปนูและถ้ําคลา้ยกับที่
อา่วฮาลอง เป็นระบบนเิวศทีสํ่าคัญ มพัีนธุพ์ชืหายากและสตัวป่์าสงวนอาศัยอยู ่เป็น
จํานวนมาก 

บา่ย  นําทา่นลอ่งเรอืจา่งอาน (น ัง่เรอืกระจาด) ชมบรรยากาศผา่นถ้ํา ธรรมชาตภิเูขาหนิปนู 
ชมทัศนยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นา
บา้งทุง่หญา้คาบา้งสลับกันไป หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลองเบย ์ระหวา่ง
ทางชมทวิทัศนส์องขา้งทางทีเ่ป็นหมูบ่า้นสลับกับทอ้งน้ําทีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดกูาล อา่ว
ฮาลองในปี ค.ศ.1994 องคก์าร UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ทางธรรมชาต ิใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 4ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร 
ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้ว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกลางคนืฮาลองเบย ์(Night Market) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ã KENNY HOTEL   หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



บา่ย  นําทา่นลอ่งเรอืจา่งอาน (น ัง่เรอืกระจาด) ชมบรรยากาศผา่นถ้ํา ธรรมชาตภิเูขาหนิปนู 
ชมทัศนยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นา
บา้งทุง่หญา้คาบา้งสลับกันไป หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลองเบย ์ระหวา่ง
ทางชมทวิทัศนส์องขา้งทางทีเ่ป็นหมูบ่า้นสลับกับทอ้งน้ําทีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดกูาล อา่ว
ฮาลองในปี ค.ศ.1994 องคก์าร UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ทางธรรมชาต ิใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 4ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร 
ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้ว 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกลางคนืฮาลองเบย ์(Night Market) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ã KENNY HOTEL   หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 ฮาลองเบย ์- ถ า้เทยีนกงุ - ฮานอย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  บนเรอื 
พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม และใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตทิีส่รรค์
สรา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาด    โดยจติกรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมูเ่กาะ
นอ้ยใหญก่วา่1969เกาะ ไดร้ับการประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองคก์ารยเูนสโก อา่ว
แหง่นีเ้ต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูมากมายระหวา่งการลอ่งเรอื ทา่นจะไดช้มความงามของ
เกาะแกง่ตา่งๆ ท ัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ นําทา่นชม ถ า้เทยีนกงุ 
หรอื ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยิง่นัก ถ้ํา
แหง่นีเ้พิง่ถกูคน้พบเมือ่ไมน่านมานีไ้ดม้กีารประดับแสงสตีามผนังและมมุตา่งๆในถ้ํา ซึง่
บรรยากาศภายในถ้ํา ทา่นจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย์
แสงสทีีล่งตัวทําใหเ้กดิจนิตนาการรปูรา่งตา่งๆมากมายทัง้รปูมังกรเสาค้ําฟ้าทัง้ 4 เสา 
รปูปีกอนิทร ีรปูนางฟ้า รปูคูร่ักหนุ่มสาว พระพทุธรปู ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซือ้สิน้คา้ที่
ระลกึตา่ง  ๆ

บา่ย  จากนัน้ นําทา่นกลับสู ่กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนามนครหลวงเกา่แกซ่ ึง่จะมี
อายคุรบ1000 ปีในปีค.ศ. 2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามซึง่
เมอืงแหง่นีย้ังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่น ทา่นไดช้ม
สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตกึ อาคารทีสํ่าคัญตา่ง  ๆ

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  บนเรอื 
พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม และใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ã DELIGHT HOTEL HONOI  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



บา่ย  จากนัน้ นําทา่นกลับสู ่กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนามนครหลวงเกา่แกซ่ ึง่จะมี
อายคุรบ1000 ปีในปีค.ศ. 2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามซึง่
เมอืงแหง่นีย้ังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่น ทา่นไดช้ม
สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตกึ อาคารทีสํ่าคัญตา่ง  ๆ

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ã DELIGHT HOTEL HONOI  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 สสุานโฮจมินิห ์- ท าเนยีบรฐับาล - บา้นพกัโฮจมินิห ์- วดัเจดยีเ์สาเดยีว - ถนน 
36 สาย - กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

นําทา่น ชม สสุานโฮจมินิห ์ภายในบรรจศุพอาบน้ํายาของโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลง
แกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดตอ่ความประสงคข์องทา่นทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไมใ่หเ้ขา้
ชมดา้นในทกุวนัจันทรแ์ละวนัศกุร)์ นักทอ่งเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบสงบ
และสํารวมเขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มนํากลอ้งถา่ยรปู กระเป๋าสะพายหรอื
กระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาด จากนัน้นําทา่นชม ท าเนยีบรฐับาล ปัจจบุันใชเ้ป็นที่
รับรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลังมทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืก
กัน้ใหถ้า่ยรปูไดใ้นระยะไกลและตอ่ดว้ย บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพํานักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 
2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ลา่งโปรง่ไมม่ผีนังเป็นที่
พักผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้งทํางาน และหอ้งนอนบา้นจะเรยีบ
งา่ย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยา่งทีด่จีนไดร้ับการยกยอ่งเป็นบดิาของประเทศ
เวยีดนาม จากนัน้นําทา่นชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกีชือ่วา่ วดัแหง่รกั สรา้งดว้ยไม ้
ทัง้หลังเป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็กตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัวขนาด
กลางรปูสีเ่หลีย่มภายในประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะ
มอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

นําทา่น ชม สสุานโฮจมินิห ์ภายในบรรจศุพอาบน้ํายาของโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลง
แกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดตอ่ความประสงคข์องทา่นทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไมใ่หเ้ขา้
ชมดา้นในทกุวนัจันทรแ์ละวนัศกุร)์ นักทอ่งเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบสงบ
และสํารวมเขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มนํากลอ้งถา่ยรปู กระเป๋าสะพายหรอื
กระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาด จากนัน้นําทา่นชม ท าเนยีบรฐับาล ปัจจบุันใชเ้ป็นที่



รับรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลังมทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืก
กัน้ใหถ้า่ยรปูไดใ้นระยะไกลและตอ่ดว้ย บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพํานักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 
2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ลา่งโปรง่ไมม่ผีนังเป็นที่
พักผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้งทํางาน และหอ้งนอนบา้นจะเรยีบ
งา่ย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยา่งทีด่จีนไดร้ับการยกยอ่งเป็นบดิาของประเทศ
เวยีดนาม จากนัน้นําทา่นชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกีชือ่วา่ วดัแหง่รกั สรา้งดว้ยไม ้
ทัง้หลังเป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็กตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัวขนาด
กลางรปูสีเ่หลีย่มภายในประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะ
มอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้คณะไปชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย 

สมควรแกเ่วลา นําทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย เพือ่เดนิทาง
กลับสู ่กรงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

 จากนัน้คณะไปชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย 

สมควรแกเ่วลา นําทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย เพือ่เดนิทาง
กลับสู ่กรงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

20.25 น.  ออกเดนิทางจากกรงุฮานอย กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG565 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2ชัว่โมง) 

20.25 น.  ออกเดนิทางจากกรงุฮานอย กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG565 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2ชัว่โมง) 

22.15 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ
ประทบัใจ        

22.15 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ
ประทบัใจ        

หมายเหต ุ

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัโปรแกรมโปรโมช ัน่  ไมม่รีาคาเด็ก 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 5,000 บาท หรอื ชาํระทัง้หมด 

2. สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 



3. การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทางและแนบสําเนาพาสสปอรต์ผูเ้ดนิทาง 
(จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลับ) 

4. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์                 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการไป-กลับพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวนั
เดนิทางได)้ 
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิขาไปและกลับทา่นละ 30 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
8. คา่ไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
-การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000 บาท 
-คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตไุมเ่กนิ 500,000  บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดทํ้า
ไว ้) 

  

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
2. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 800 ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น (**ขออนญุาตเก็บทีส่นามบนิ
สวุรรณภมู ิณ วนัเดนิทาง**) 
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอื
ตอ้งการใบกํากับภาษี) 
4. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 
5. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร



ตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 
6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํ่ากวา่  26 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 

2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง,ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

 


