#14042 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงหบิงห 3 วัน
2 คืน ฮาลองปารค ลองเรือจางอาน บิน FD

ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงหบิงห วัดไบดิงห อาวฮาลองเบย ถํ้า
นางฟา หมูบานชาวประมง ตลาดราตรีฮาลอง ทําเนียบประธานาธิบดี วัดเจดียเสา
เดียว สะพานแสงอาทิตย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน36สาย

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานนอยไบ - นิงหบิงห - รา นของฝากเวียดนาม - วัดไบดิง
ห - แหลงภูมิทัศนจ า งอาน
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ฮาลอง - ลองเรืออา วฮาลอง - ถํ้า สวรรค (ถํ้า นางฟ า ) - เกาะไกชน - หมูบา นชาวประมงอา วฮา
ลอง - กระเชา อา วฮาลอง - สวนสนุกฮาลองพารค (ชิงชา สวรรค Sun World) - การแสดงหุน
กระบอกนํ ้า - ตลาดกลางคืนฮาลอง
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ฮานอย - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทํา เนียบประธานาธิบดีฮานอย - วัดเจดียเสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา - ทา อากาศยาน
นอยไบ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿2,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนอยไบ - นิงหบิงห รานของฝากเวียดนาม - วัดไบดิงห - แหลงภูมิทัศนจางอาน
เชา
03.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขาหมายเลข 1 เคาน เตอร สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง
06.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
เที่ยวบินที่ FD642
08.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับ
กระเป าสัมภาระเรียบรอย ... (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย)
นํ าทานแวะ ราน OTOP
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู วัดไบดิงห การเดินทางขึ้นวัดตองปิ นบันไดหินกวา ๓๐๐ ขั้น วัดถูกกอสรางตามฮวงจุยโบราณคือ ดานหลังอิงภูเขา
ดานหน าคือแมนํ้าซึ่งที่นี่คือแมนํ้าดามถิ่และหวางลอง แตสิ่งที่สรางความประทับใจใหกับนั กทองเที่ยวคือรูปปั้ นพระอรหันต ๕๐๐
รูปที่ประดิษฐานตามระเบียงสองดานสูสถานที่บูชา เป็ นสัญลักษณแหงเสนทางสูพุทธศาสนาของบรรดาพระอรหันตซึ่งถือเป็ น
เสนทางแหงพระอรหันตยาวที่สุดในเอเชีย
จากนั ้นนํ าทุกทานเดินทางสู จางอาน
นํ าทาน ลองเรือชมความสวยงามของจางอาน เป็ นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน อันงดงามของยอดเขาหินปูน แมนํ้าหลายสายไหลลัด
เลาะ บางสวนจมอยูใตนํ้าและยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชันจึงทําใหสถานที่แหงนี้ งดงามน าชม มีรองรอยทางโบราณคดีที่เผยให
เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสมัยโบราณ ทําใหสถานที่แหงนี้ ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Yen Nhi Ninh Binh หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

นิงหบิงห
เป็ นเมืองที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมนํ้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือฮาลองบก เป็ นเมืองที่มีภูมิทัศน แปลกตา ที่มีทั้งเทือก
เขา เนิ นเขาหินปูน ที่ราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเป็ น
เมืองศักดิส
์ ิทธิ ์ นอกจากนี้ คณะปฏิวัต ิของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็ นแหงแรก
ในการศึกเดียนเบียนฟู

รานของฝากเวียดนาม
อิสระเลือกซื้อสินคา งานหัต ถกรรมพื้นบาน หรือของฝากเวียดนามตางๆ กันไดต าม
อัธยาศัย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดไบดิงห
วัดไบดิงห Bai Dinh เป็ นวัดใหญที่สุดในเวียดนาม หรืออาจบอกวาใหญที่สุดในเอเซียนี้ ก็
เป็ นได วัดไบดิงห เป็ นศูนยรวมชาวพุทธจากทุกภูมิภาคมารวมกัน วัดเกาแกคูบานคูเมือง
ของนครหลวงเกา วัดนี้ มีประวัต ิอันยาวนาน มีช่ อ
ื เสียง และเป็ นที่เคารพบูชาของชาว
เวียดนามหลายชวงอายุคน วัดไบดิงห Bai Dinh เป็ นวัดศูนยรวมทางจิต วิญญาณและ
วัฒนธรรมที่มีความซับซอนของวัดทางพุทธศาสนา ที่อยูบนภูเขาใน อําเภอGia Vien
จังหวัด Ninh Binh ประเทศเวียดนาม ประกอบไปดวยวัดเกาแกที่เป็ นตนฉบับและเป็ นวัด
ขนาดใหญที่สรางขึ้นใหม มันเป็ นเรื่องที่มีความซับซอนที่ใหญที่สุดของวัดทางพุทธศาสนา
ในเวียดนามและไดกลายเป็ นสถานที่ยอดนิ ยมสําหรับผูแสวงบุญชาวพุทธจากทั่วเวียดนาม

แหลงภูมิทัศนจางอาน
เป็ นที่รูจักในฐานะแหลงทองเที่ยวลองเรือในถํ้า ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกแบบ
ผสมทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ซึ่งรวมตามกก-บิก
๊ ดง เมืองฮวาลือ (Hoa Lu)
และวัดบายดิญ
๊ (Bai Dinh Temple) รายลอมไปดวยภูมิทัศน อันงดงามของยอดเขาหินปูน
รวมไปถึงแมนํ้าหลายสายที่ไหลลัดเลาะไปมา และบางสวนก็จมอยูใตนํ้า



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Yen Nhi Ninh Binh หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
่

่

่

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ฮาลอง - อาวฮาลอง - ถํ้าสวรรค (ถํ้านางฟา) - เกาะไกชน หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง - กระเชาอาวฮาลอง - สวนสนุก
ฮาลองพารค (ชิงชาสวรรค Sun World) - การแสดงหุนกระบอ
กนํ้า - ตลาดกลางคืนฮาลอง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองฮาลอง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
นํ าทานออกเดินทางสู ทาเรืออาวฮาลองเบย เพื่อ ลองเรือ ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาด
โดยจิต รกรเอกอาวฮาลอง ไดรับการประกาศเป็ นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาวแหงนี้ เต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวาง
การลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะตางๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ
นํ าทานชม ถํ้านางฟ า ชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและน าประทับใจยิ่งนั กถํ้าแหงนี้ เพิ่งถูกคนพบเมื่อไมนาน
มานี้ ไดมีการประดับแสงสีต ามผนั งและมุมตางๆ ในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติม
แตงโดยมนุษยแสงสีที่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆ
ชม แพชาวประมง ซึ่งเป็ นวิถ ีชีวิต ของชาวฮาลองจะสรางแพทําเป็ นที่อยูอาศัยและมีกะชังไวสําหรับเลี้ยงสัต วทะเลเชนกุงหอยปู
ปลาทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่นี่ไดนําทานชมเกาะไกจูบกันซึ่งถือวาเป็ นสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ!!! ไวน แดง DALAT
จากนั ้นเดินทางสู HALONG PARK นํ าทาน นั่ งกระเชา เพื่อขามอาวฮาลองไปยังเกาะระหวางนี้ ใหทานไดชมวิวอาวฮาลอง
พรอมถายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอาวฮาลอง ใหทานเพลินเพลินกับกิจกรรมในฮาลองปารคไมวาจะเป็ นการเที่ยวชม สวน
ญี่ปุน
เพลิดเพลินกับการ นั่ งรถราง หรือขึ้นชิงชาสวรรค Sun wheel เพื่อชมทัศนี ยภาพมุมสูงของอาวฮาลอง อิสระใหทุกทานได
เก็บภาพความประทับใจ
ชม การแสดงหุนกระบอกนํ้ า เป็ นศิลปกรรมประจําชาติ หุนกระบอกนํ้ าเป็ นการผสมผสานระหวางความหลงไหลในเทพกับ
ความรักชาติอยางรุนแรงจนเป็ นสิ่งปลูกฝั งกันมาในจิต ใจของชาวเวียดนาม นั กเชิดหุนจะยืนอยูหลังฉากและมีนํ้าทวมถึงบริเวณ
เอวและควบคุมตัวหุนดวยไมไผลํายาว สําหรับเทคนิ คการเชิดนั ้นไดถ ูกปิ ดบังเป็ นความลับอยางมิดชิดและมีเพียงแคแหงเดียวใน
โลก
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
อิสระทุกทาน ณ ตลาดราตรีฮาลอง มีสินคาพื้นเมืองเวียดนามและสินคาจากจีนใหทานไดเลือกหลากหลาย
พักที่ Sea Star Halong หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮาลอง
เป็ นเมืองทางตอนเหนื อของหมูเกาะฮาลองเบยของเวียดนาม ชื่อฮาลองแปลวา "มังกร
รอนลง" ซึ่งมาจากตํานานพื้นบานในอดีต เมืองนี้ ถ ือเป็ นศูนยกลางอุต สาหกรรมที่สําคัญ
ของเวียดนามตอนเหนื อ ที่มีทาเรือนํ้ าลึกที่ใหญที่สุดแหงหนึ่ งของเวียดนาม และยังเป็ น
เมืองทองเที่ยวที่สําคัญจากการเป็ นที่ต ั้งของอาวฮาลองเบย หนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวทาง
ทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก

ลองเรืออาวฮาลอง
ลองเรือชมหนึ่ งในทะเลมรดกของโลก ซึ่งชื่อนั ้นตั้งขึ้นมาจากตํานานของชาวพื้นบานที่
แปลวา "สถานที่ ที่มังกรลงมาอยู" ซึ่งอาวแหงนี้ มีเกาะหรือโขดหินยื่นขึ้นมานั บพัน ทําให
เป็ นสถานที่ทองเที่ยวทาทะเลที่งดงามมากๆ

ถํ้าสวรรค (ถํ้านางฟา)
เป็ นถํ้าหินงอกหินยอยแหงอาวฮาลองที่ถ ือไดวาเป็ นถํ้าที่มีความสวยงามที่สุดในระแวก ซึ่ง
มาความโดดเดนตรงที่หินเหลานี้ มีรูปทรงที่มีหลากหลาย แลวแตคนจะตีความตาม
จินตนาการ เป็ นถํ้าที่มีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟ าที่ถ ูกสรางจากธรรมชาติต ิดอยู
ผนั งถํ้าอยางมหัศจรรย

เกาะไกชน
เป็ นหนึ่ งในหมูเกาะหรือหินขนาดใหญในอาวฮาลอง ซึ่งชื่อนั ้นจะถูกตั้งตามรูปทรงตางๅ
แตเกาะนี้ มีช่ อ
ื วาเกาะไกชน ดวยลักษณะของเกาะที่มีรูปรางคลายไกกําลังหันหน าชนกัน
หรือจูบกันแลวแตจินตนาการ

หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง
เป็ นหมูบานชาวประมงที่ต ั้งอยูในอาวฮาลอง ที่นี่นักทองเที่ยวสามารถสั่งอาหารทะลสดๆ
จากกระชังใหทางเรือปรุงเสริมกับอาหารกลางวันไดอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!!! ไวน แดง DALAT

กระเชาอาวฮาลอง
เป็ นกระเชา 2 ชั้น ที่บรรจุคนไดกวา 180 คน จากดานบนจะไดเห็นทิวทัศน ที่แสน
สวยงามของอาวฮาลองเบย ขามฝั่ งสูเกาะอีกฝากฝั่ งหนึ่ งเพื่อใหทุกทานไดเปลี่ยน
บรรยากาศการชมทิวทัศน ความสวยงามของอาวฮาลองเบย

สวนสนุกฮาลองพารค (ชิงชาสวรรค Sun World)
สวนสนุก Sun World สวนสนุกแหงใหม ใหคุณไดเพลินเพลินกับเครื่องเลนตางๆ เชน
Samurai slide , Zen garden , 4D

การแสดงหุนกระบอกนํ้า
หุนกระบอกนํ้ าเป็ นการผสมผสานระหวางความหลงใหลในเทพตํานานกับความรักชาติ
อยางรุนแรงซึ่งปลูกฝั งกันมาในจิต ใจชาวเวียดนาม นั กเชิดหุนกระบอกจะยืนอยูหลังฉาก
ในนํ้ าที่ทวมถึงเอวแลวควบคุมการเคลื่อนไหวของหุนดวยไมไผลํายาว เทคนิ คการเลนได
ถูกเก็บงําเป็ นความลับอยางมิดชิด แมปัจจุบันนี้ นั กเชิดหุนอาวุโสทั้งหลายยังไมใครยอม
ถายทอดวิชาใหคนรุนหลัง แตดวยเกรงวาวิชาจะดับสูญบางทานจึงยอมสอน ทุกวันนี้ ชม
การแสดง โชวหุนกระบอกนํ้ า ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม
และมีแหงเดียวในโลก



ตลาดกลางคืนฮาลอง

คํ่า

เป็ นตลาดกลางคืนประจําเมืองฮาลอง ใหชอปปิ้ งสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ที่ใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเป็ นกระเป า หรือสินคาพื้นเมืองตางมากมาย

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Sea Star Halong หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

ฮานอย - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทําเนียบประธานาธิบดี วัดเจดียเสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย - วัด
หง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา - ทาอากาศยานนอยไบ - ทา
อากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองฮานอย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
นํ าทานถายรูปหน า สุสานโฮจิมินห (ปิ ดทุกวันจันทรและศุกร เพื่อนํ ารางลุงโฮไปอาบนํ้ ายาใหม) ภายในบรรจุศพอาบนํ้ ายาของ
ทานโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลงแกว เป็ นนั กปฏิวัต ิชาวเวียดนาม ซึ่งในภายหลังไดกลายมาเป็ นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี
แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนื อ)
จากนั ้นนํ าทานชม ทําเนี ยบประธานาธิบดี อาคารทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง ปั จจุบันเป็ นสถานที่รับรองแขกบานแขกเมืองและ
เดินเทาตอไปผานสวนอันรมรื่นเขียวขจีไปดวยตนไมใหญนอยที่ลุงโฮปลูกไว
นํ าทานชม วัดเจดียเสาเดียว เป็ นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนเสาตนเดียวปั กอยูในสระบัว ประดิษฐานรูปเจาแม
กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อยาง
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ ต นานาชาติ

หลังจากทานอาหารนํ าทานเดินทางตอไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ นํ าทานขาม สะพานแสงอาทิต ย ขามไปสูเกาะหยกชม วัดหง
อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณและขางๆ ศาลเจามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเตาสตาฟขนาดใหญ ซึ่งเป็ นเตาที่
อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้ ภายในวัดยังมีต ะพาบศักดิส
์ ิทธิร์ วมทั้งอานุสาวรียของตรันคว็อกตวน
จากนั ้นนํ าทาน อิสระชอบปิ้ งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเป า เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึก
ตางๆ ฯลฯ
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย
20.50 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645
22.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮานอย
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนื อ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหน านั ้นเคยเป็ นเมืองหลวงของพื้นที่
เวียดนามในปั จจุบันเป็ นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝั่ งขวาของแมนํ้าแดง อุต สาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัต ถกรรม

สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห
เป็ นอนุสรณที่สรางขึ้นมาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย
ไมไกลจากจัต ุรัสบาดิงห เป็ นสถานที่ที่ทานโฮจิมินหไดยืนประกาศเอกราชใหกับประเทศ
เวียดนาม

ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย
ทําเนี ยบนี้ ต ั้งอยูในเมืองฮานอย เคยเป็ นที่ทํางานของคนมีอํานาจสูงสุดอินโดจีน มี
ลักษณะเป็ นอาคารทรงโคโลเนี ยลทาสีเหลืองทั้งหลังที่ฝรั่งเศสสรางขึ้นในปี 1901 ปั จจุบัน
เป็ นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทําเนี ยบมีสวนดอกไมและสระนํ้ าที่มีบรรยากาศ
อันรมรื่น

วัดเจดียเสาเดียว
ที่นี่ถ ูกสรางเมื่อเกือบพันปี ที่แลวเมื่อจักรพรรดิข์ องเวียดนามในสมัยนั ้นยังไมเคยมีลูก
และก็ฝันวา มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว แลวก็พบและตกหลุมรักกับสาวชาวบาน
แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียที่มีเสาเดียวกลางน าเหมือนกับ
ดอกบัวในบอนํ้ าที่ฝันเห็น



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ ต นานาชาติ

ทะเลสาบคืนดาบ
เป็ นทะเลสาบที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ซึ่งเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบนํ้ าเขียว แตเพราะ
ตํานานที่วากันวา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับ
บนเรือในทะเลสาบ ไดมีต ะพาบยักษมาขอดาบคืนเพื่อเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักร
พรรดิเล เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในนํ้ า จึงไดช่ อ
ื ใหมวา
ทะเลสาบคืนดาบ

สะพานแสงอาทิตย
เป็ นสะพานสีแดงสดที่ต ั้งอยูทามกลางทะเลสาบคืนดาบ ชื่อของสะพานไดมาจาก “สถานที่
แสงอาทิต ยสองถึงในยามเชา” ซึ่งเหงวียน วัน ซิว (Nguyễn Văn Siêu) กวีและนั ก
คนควาวัฒนธรรมเวียดนามในชวงศตวรรษที่ 19 ไดมาดําเนิ นการสรางไวเมื่อปี 1865 โดย
ตัวสะพานเชื่อมตอระหวางริมฝั่ งกับเกาะเนิ นหยก สะพานแหงนี้ ถ ือเป็ นเอกลักษณอีก
แหงหนึ่ งของกรุงฮานอย

วัดหง็อกเซิน
เป็ นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหน าตาที่เป็ น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพื้นที่เมื่อ
150 ปี ที่แลว

ถนน 36 สายเกา
เป็ นถนนที่มีประวัต ิความเป็ นมาหลายรอยปี ซึ่งเย็นวันศุกร-อาทิต ย จะมีต ลาดยามคํ่าคืน
ซึ่งมีของขายมากมาย ซึ่งเมื่อกอนจะขายของเน นทางหัต ถกรรม แตสมัยนี้ นั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย



ทาอากาศยานนอยไบ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี
 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนาม
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** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขึ้นตํ่า อยางน อย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก
ผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคต อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
- กรณีที่ทานตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
- กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วัน
กอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณีมีคาใชจายเพิ่ม
เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหน าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหน าที่ใหทราบ
- กรณีที่ออกบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง หากทานไมดําเนิ นการสงสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัต รโดยสาร
- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนํ าสงใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางน อย
5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
- อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
- หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็ นอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็ นตน โดยสวนนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็ นจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า
- เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
- หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง (พาสปอรต ) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูต ลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน
่

หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเดี่ยว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บาง
โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนั ดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเป็ นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ
- รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 ทานละ 5,000 บาท หลังจากสง
เอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิก
อัต โนมัต ิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองทํา
จองเขามาใหม นั่ นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่ง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทานั ้น
- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางน อย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัท
จะถือวาทานสละสิทธิย์ กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์ มสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหนึ่ งก็ต าม
- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถ ึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาทัวร
เต็มจํานวน 100%

อัตรานี้รวม:
- คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคา
ภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุณาติดตอเจาหน าที่
เป็ นกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต ั๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต ารางอัต ราคาบริการระบุ
- คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIR ASIA อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลง
ใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้
เจาหน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนั กงานขับรถ)
- คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)
- คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
- คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
- คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,000 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
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- คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
- คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
- คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
- หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภา
ยในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
** อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,000 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทานที่สนามบิน ในวันเช็ค
อิน **
** ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 3,900 บาท ** (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบินและไมมีเตียง)
- หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน เป็ นจํานวน
เงิน 3 USD / ทาน / ราน
- อัต รานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยเทานั ้น กรณีถ ือหนั งสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียก
เก็บคาธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ** ยกเวน พีเรียด
ที่มีวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่ งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต ปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
- กรณีต องการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า อยางน อย 20 วัน กอนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหน าที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็ นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ
- กรณีต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการตางๆ
ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

