
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

วันแรก  กรุงเทพฯ -  ฮานอย  - วิหารวรรณกรรม - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน  -  โชว์หุ่นกระบอกน้้า 
10.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น  4  เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ 

แอร์เวย์ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 
12.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินกาตาร์ เท่ียวบินที่ QR 614 
14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสนามบินนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานถึง 1,000 ปี   นําชม วิหารวรรณกรรม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างในปี 1070 
ในอดีตเคยใช้เป็นท่ีสอบคัดเลือกจอหงวนเพื่อเข้ารับราชการ ต่อมามีการเปิดให้มีการสอบสําหรับบุคคล
ท่ัวไปด้วย  และเป็นท่ีตั้งอนุสรณ์ของท่านขงจื้อ  จากนั้นนําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบท่ีมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงามใจกลางกรุงฮานอย มีประวัติ ว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษท่ีพระองค์ใช้
ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง หลังจากปลด ปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลาง
ทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว
หายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนําท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน 
หรือ วัดเนินหยก  ที่ต้ังอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมท่ี
ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามท่ีสามารถกอบกู้เอก
ราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษท่ี13 ชม ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามใจ
กลางกรุงฮานอย มีประวัติ ว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษท่ีพระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง 
หลังจากปลด ปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่า
ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนํา
ท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก  ที่ต้ังอยู่บน
เกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมท่ีประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่อ
อุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามท่ีสามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัย
ศตวรรษท่ี13  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  THANG LONG  
เมนู :  เฝอไก่, ย้าหูหมู, ปอเป๊ียะเมืองเว้, บาร์บีคิวหมึกและกุ้ง, กุ้งพันอ้อย, ปลาทอด, เส้นหม่ีหมู
ย่าง, เป็ดทอดซอสส้ม, ผัดผักตามฤดูกาล, ต้มย้าสไตล์เวียดนาม, ข้าวสวย, ผลไม้ 
ชม การแสดงหุ่นกระบอกน้้า เป็นศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่างจากการทําไร่ทํานา เป็น
ศิลปะท่ีหาชมได้ยากและไม่เป็นที่เปิดเผยในวิธีการแสดงเป็นศิลปะการแสดงบอกเล่าเรื่องราวของตํานาน
เวียดนามพื้นเมืองและประวัติศาสตร์ และยังมีวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดความบันเทิงเริง 
ใจได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น  
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  MAY DE VILLE HOTEL, HANOI   3  ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 
 
 
 
 



  

วันที่สอง ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ท้าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว  
                     พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ไนท์มาร์เก็ต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านผ่านเส้นทางของจัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์  สร้างขึ้นเมื่อปี ค .ศ. 1973 และเสร็จในปี ค.ศ. 
1975 ซึ่งบรรจุร่างอาบน้ํายาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (หมายเหตุ การ
เข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นํากล้องและกระเป๋าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์และวัน
ศุกร์  สามารถชมภายนอกได้ และ ในเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม  ของทุกปี รัฐบาลจะปิดสุสานเพื่อนํา
ร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสืบไป )  และชม
ท้าเนียบประธานาธิบดี ซึ่งให้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม  บ้านพักโฮจิมินห์ ซี่งเป็นบ้านไม้ยก
พื้น ชมห้องทํางาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ท่ีเรียบง่าย แล้วนําท่านชม เจดีย์เสาเดียว สร้างด้วยไม้ท้ัง
หลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐาน 
ของรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางแสดงอภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริย์ลี ไท 
โต ในปี 1049 ตามพระสุบินที่เจ้าแม่กวนอิมทรงนั่งในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อได้พระโอรสตาม
พระสุบินแล้ว จึงสร้างเจดีย์นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ท่ีเป็นอาคาร
คอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง 
ๆ เพื่อรวบรวมงานศิลปะ , ภาพถ่ายขาวดําและแสดงเรื่องราวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ครั้งยังมีชีวิตอยู่
จนกระทั่งกอบกู้เอกราชสําเร็จ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO  
  เมนู :  บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น 
บ่าย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินของเวียดนาม” ให้ท่านชม

ทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองข้างทาง  
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  BANGKOK   

เมนู  :  ซีฟู๊ดซุป, วุ้นเส้นผัดซีฟู๊ด, ปูอบเบียร์, กุ้งอบกะทิ, ปลาทอดราดซอส, ไก่เปรี้ยวหวาน,  
ปอเป๊ียะทะเล, ไข่เจียวหอม, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปหอยนางรม, ข้าวสวย, ผลไม้    
นําทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ที่ ไนท์มาเก็ตฮาลอง ท่ีตลาดแห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลือก
อย่างมากมาย สินค้ามีราคาถูก หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งท่ีทุกท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน 
เช่น กระเป๋าผ้าไหม, ไม้หอมแกะสลัก, กระเป๋าปักเลื่อม, เสื้อผ้าชุดอ่าวหญ๋าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) 
เป็นต้น  

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก  GOLDEN HALONG HOTEL , HALONG 3 ดาว   หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที่สาม ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ฮานอย – ช้อปป้ิงถนน 36 สาย -  กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นําท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามและบรรยากาศอันแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า 

“กุ้ยหลินของเวียดนาม” สัมผัสเกาะท่ีมีหินน้อยใหญ่ต้ังตระหง่าน เสียดยอด เรียงรายกว่า 2,000 เกาะ 
บนเนื้อท่ี 1,500 ตารางกิโลเมตร อ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การ
ยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 ชมความงามของถ้ําหินงอกหินย้อยอันตระการตา  ท่ี ถ้้าสวรรค์   จากนั้นเชิญ



  

ท่านดื่มด่ํากับความงามท่ีธรรมชาติบรรจงสร้างสรรให้เกิดเป็นรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ เช่น   เกาะไก่ชน  
เกาะสุนัข เกาะแมว เป็นต้น  

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  SEAFOOD สด ๆ บนเรือ   
เมนู  :  กุ้งอบเบียร์, ปูน่ึง, ปอเป๊ียะทะเล, ปลาทอด, หอยนางรมทอด, หมูตุ๋น หรือปลาหมึกทอด 
ผัดผักตามฤดูกาล, หม้อไฟทะเล, ข้าวสวย, ผลไม้    

บ่าย   นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย  เมืองหลวงของเวียดนาม  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ 
เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, ของท่ีระลึก เป็นต้น ใน ย่านถนนเก่า 36 สาย    

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร   THAVI   
  เมนู :  ส้มต้าไทย, ย้าปลาดุกฟู, ไก่ทอดเกลือ, ต้มย้ากุ้ง, หมูผัดกระหล่้า, ปลาทอดราดพริก,  
  ย้าปลาหมึก, ข้าวสวย, ผลไม้  
  หลังอาหาร ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินอยไบ  
23.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบินกาตาร์ เท่ียวบินที่ QR 615 
01.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.... 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

อัตราค่าบริการ 
ก้าหนดเดินทาง   ตุลาคม 07 - 09, 14 - 16, 22 - 24, 28 - 30 
 

 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมต๋ัว 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 14,900 10,900 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 1 ท่าน 13,500 9,500 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 12,500 8,900 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 10,900 7,500 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 1,000 1,000 

หมายเหตุ  :   - อัตราค่าบริการน้ีต้องมีคณะเดินทาง 15 ผู้ใหญ่ขึ้นไป 



  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีชําระมาแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ซึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไป
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ 

 
การช้าระเงิน 
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน 

o ยุโรป  ท่านละ 20,000 บาท 
o ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ท่านละ 10,000 บาท 

 ชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง 
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้อง

ชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง 
 หากท่านไม่ชําระเงินส่วนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 
 

การยกเลิก 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน 

 คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน 

 หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน 
 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน 

 หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน 
 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน 

 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน 
 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง 
กรณีตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หรือตั๋วแบบ NON-REFUND 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง 

 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน 
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน 
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน 
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน 

  หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อต๋ัวเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้



  

ต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขตั๋วท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 
  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า

ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกัน
ท้ังหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษัทฯขอแนะนําให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไข ดังนี ้

o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกต ิ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, 

ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 
 
 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง

ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผู้กําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว 
กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีฯ เพื่อยืนยัน ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะชําระ
เงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 
การสะสมไมล์ของสายการบิน 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร ์, ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ ไลน์ ขึ้นอยู่กับเง่ือนไข
การสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือท้ังหมด เป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 

 
ค่าธรรมเนียมน้้ามันเช้ือเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดท่ีมีการปรับค่าธรรมเนียม 
 หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตาม

ความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น้ําหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ําหนัก
เพิ่มได้ 



  

 กระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง 
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  

ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 


