
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาร์เก็ต                   (เวียดนาม) 
09.00 น. พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น  4  เคาน์เตอร ์ L 

สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์  เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสัมภาระ 

11.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียดนาม เท่ียวบินที่  VN 830 
13.45 น.  ถึง กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
  เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินของเวียดนาม” ให้ท่านชม

ทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองข้างทาง 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

นําทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ที่ ไนท์มาเก็ตฮาลอง ท่ีตลาดแห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลือก
อย่างมากมาย สินค้ามีราคาถูก หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งท่ีทุกท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน 
เช่น กระเป๋าผ้าไหม, ไม้หอมแกะสลัก, กระเป๋าปักเลื่อม, เสื้อผ้าชุดอ่าวหญ๋าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) 
เป็นต้น  
น่าท่านเข้าสู่ที่พัก  GOLDEN HOTEL, HALONG  3 ดาว   หรือระดับเทียบเท่า   

 
วันที่สอง  ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – กรุงฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน –  
  ช้อปป้ิงถนน 36 สาย - การแสดงหุ่นกระบอกน้่า 
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 ถ้่าสวรรค์   จากนั้น  เชิญ
ท่านดื่มด่ํากับความงามท่ีธรรมชาติบรรจงสร้างสรรให้เกิดเป็นรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ เช่น   เกาะไก่ชน  
เกาะสุนัข เกาะแมว เป็นต้น  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พร้อมกับอาหารทะเลสดๆ เสิร์ฟพร้อมน่้าจิ้มรสเด็ด   
บ่าย  นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย  เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ชม  

ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามใจกลางกรุงฮานอย มีประวัติ ว่า พระเจ้าเล ไท โต 
ได้รับดาบวิเศษท่ีพระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง หลังจากปลด ปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว 
พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไป
จากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนําท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สี
แดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก  ที่ต้ังอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์
กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมท่ีประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาว
เวียดนามท่ีสามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษท่ี13  จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, ของท่ีระลึก เป็นต้น ใน ย่านถนนเก่า 36 สาย   

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  



 

  ชม การแสดงหุ่นกระบอกน้่า เป็นศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่างจากการทําไร่ทํานา เป็น
ศิลปะท่ีหาชมได้ยากและไม่เป็นที่เปิดเผยในวิธีการแสดง เป็นศิลปะการแสดงบอกเล่าเรื่องราวของตํานาน
เวียดนามพื้นเมืองและประวัติศาสตร์ และยังมีวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดความบันเทิงเริง
ใจได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น  

  น่าท่านเข้าสู่ที่พัก    MAY DE VILLE  HOTEL, HANOI  3 ดาว  หรือเทียบเท่า   
 
วันที่สาม  กรุงฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ –  เจดีย์เสาเดียว –  
   พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม  – ดานัง – ฮอยอัน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นําท่านชม สุสานโฮจิมินห์  สร้างขึ้นเมื่อปี ค .ศ. 1973 และเสร็จในปี ค.ศ. 1975  ซึ่งบรรจุร่างอาบน้ํายา

ของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (หมายเหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ 
ไม่นํากล้องและกระเป๋าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์  สามารถชมภายนอก
ได้ และ ในเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม  ของทุกปี รัฐบาลจะปิดสุสานเพื่อนําร่างของประธานาธิบดีโฮจิ
มินห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสืบไป )  และชม ท่าเนียบประธานาธิบดี ซึ่งให้
เป็นท่ีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ซี่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทํางาน ห้องนอน และ
ห้องต่าง ๆ ท่ีเรียบง่าย แล้วนําท่านชม เจดีย์เสาเดียว สร้างด้วยไม้ท้ังหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียว
ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐาน ของรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางแสดง
อภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริย์ลี ไท โต ในปี 1049 ตามพระสุบินที่
เจ้าแม่กวนอิมทรงนั่งในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อได้พระโอรสตามพระสุบินแล้ว จึงสร้างเจดีย์นี้ขึ้น
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ท่ีเป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบ
วันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ เพื่อรวบรวมงานศิลปะ , ภาพถ่าย
ขาวดําและแสดงเรื่องราวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ครั้งยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งกอบกู้เอกราชสําเร็จ 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ชม วิหารวรรณกรรม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างในปี 1070 ในอดีตเคยใช้เป็นท่ีสอบ

คัดเลือกจอหงวนเพื่อเข้ารับราชการ ต่อมามีการเปิดให้มีการสอบสําหรับบุคคลท่ัวไปด้วย  และเป็นท่ีตั้ง
อนุสรณ์ของท่านขงจื้อ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 

16.35 น.      เดินทางสู่ เมืองดานัง   โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่VN 1517  
17.50 น.  เดินทางถึง เมืองดานัง    เมืองท่าเศรษฐกิจสําคัญของเวียดนามตอนกลาง  
ค่่า                     รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

    จากนั้น นําท่านเดินทางสู ่เมืองฮอยอัน หรือ เมืองไฟโฟ เมืองท่ีเป็นท่ีรู้จักกันในหมู่พ่อค้าชาวจีน                               
    ญี่ปุ่นและตะวันตก ในฐานะท่าเรือสําคัญในสมัยศตวรรษที่ 16-18 

      น่าท่านเข้าสู่ที่พัก  THUY DUONG3 , HOI AN   3  ดาว  หรือระดับเทียบเท่า  
 
วันที่สี ่ ฮอยอัน – น่ังสามล้อชมเมืองโบราณฮอยอัน – เมืองเว้ – พระราชวังเก่าเมืองเว้ –  
  เจดีย์เทียนมู – ล่องเรือแม่น่้าหอม  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

  นําท่าน น่ังสามล้อพื้นเมือง หรือ CYCLO ชม เมืองโบราณฮอยอัน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 ประกอบด้วย บ้านไม้โบราณ  สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน
ระหว่างจีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม มีอายุกว่า 200 ปี โดยมีเจ้าของอาศัยอยู่สืบทอดกันมาร่วม 8 ชั่วอายุคน 
ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานไม้เก่าแก่ท่ีมีหลังคาสร้างเพื่อข้ามแม่น้ําทูโบนและเชื่อมเขตการค้าในฮอยอัน
ระหว่างชุมชนญี่ปุ่นกับจีนตั้งแต่ปี 1593 ปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอันท่ีไม่ควรพลาดในการ
เก็บภาพเป็นที่ระลึก  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน อาทิเช่น โคมไฟสีสันสดใส 
ภาพวาด งานหัตถกรรมและของท่ีระลึกต่างๆอีกมากมาย  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูเ่มืองเว้ โดยใช้
อุโมงค์ไฮวาน ซึ่งเชื่อมระหว่างดานังกับเว้ สร้างขึ้นเมื่อปี 2005 ระยะทาง 6,280 เมตร ถึงเมืองเว้ ซึ่งเคย
เป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในรัชสมัยราชวงศ์เหงียน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  ชม พระราชวังเก่าเว้ ซึ่งเคยเป็นท่ีประทับของพระจักรพรรดิ์ราชวงศ์เหงียนถึง 13 รัชกาล ชมความเจริญ

ท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต ชมศิลปะการตกแต่ง  ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกของโลก นําท่านชม วัดเทียนมู ชม
เจดีย์ท่ีสวยงามและเก่าแก่ของวัดถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองท่ีสําคัญของเวียดนาม โดยสร้างบนเนิน
ดินเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง 21 เมตร ชมหอระฆังทรงหกเหลี่ยมที่มีน้ําหนักถึง 2,052 กิโลกรัม เชื่อกันว่าเมื่อ
ตีระฆังแล้วเสียงจะดังไปไกลถึง 10 กิโลเมตร  นําท่าน  ล่องเรือแม่น่้าเฮือง  หรือ   แม่น่้าหอม  ผ่าน
สะพานประวัติศาสตร์สมัยสงคราม ชมชีวิตชาวน้ําท่ีขุดทรายขาวเป็นอาชีพ   

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  
  น่าท่านเข้าสู่ที่พัก  GREEN  HOTEL, HUE  4 ดาว   หรือระดับเทียบเท่า    
 
วันที่ห้า   เมืองเว้  - โฮจิมินห์ –โบสถ์นอร์ทเธอดาม–ไปรษณีย์กลาง – อุโมงค์ขูจี – โฮจิมินห ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       
  นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเว้   

08.50 น.  ออกเดินทางสู่   นครโฮจิมินห์   โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์  เท่ียวบินที ่VN 1371  
10.10 น.   เดินทางถึง นครโฮจิมินห์  นําท่านเดินทางชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงท่ีสร้างในสมัยท่ี

เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจําเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตาม
ต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สําหรับ
คริสต์ศาสนิกชนและชม ไปรษณีย์กลาง  สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่สวยงามโอ่โถงให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นท่ี
ระลึก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ขูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงท่ีขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยท่ีทหารเวียดนามใต้

ทําสงครามกับกองทัพอเมริกัน ซึ่งในอดีตชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนใน
ระหว่างการเกิดสงครามและยังเคยใช้เป็นท่ีบัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัยซึ่งมีความยาวกว่า 
200 กิโลเมตร อุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ําไซง่อนได้อีกด้วย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ
นครโฮจิมินห์    

ค่่า     รับประทานอาหารค่่าบนเรือพร้อมชมทิวทัศน์ของแม่น่้าไซง่อน  
  น่าท่านเข้าสู่ที่พัก TAN HAI LONG HOTEL , HOCHIMINH  3 ดาว   หรือระดับเทียบเท่า     
 



 

วันที่หก  พิพิธภัณฑ์สงคราม – ไชน่าทาวน์ -วัดเทียนหาว– ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน –- โฮจิมินห์ – กรุงเทพ ฯ   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       
  นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม ชมเครื่องมือการรบและอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีเป็นของจริง อาทิ เครื่องบินขับ

ไล่, รถถังใช้ในสงครามเวียดนาม ภายในอาคารชมภาพประวัติศาสตร์สมัยสงครามเวียดนามกับกองทัพ
อเมริกันโดยละเอียดพร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการปกป้องประเทศ การเสียสละ
เลือดเนื้อของชาวเวียดนามทั้งหลายอย่างชัดเจน อาทิภาพการถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้น  
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู ่ ย่านไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนในเวียดนามเป็นแหล่งค้าขายท้ังปลีกและ
ส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโฮจิมินห์  ชม  วัดเทียนหาว  สร้างขึ้นต้นศตวรรษท่ี 19 นมัสการเจ้าแม่ทับทิม เทพีท่ีคอย
ปกปักรักษาชาวประมงให้ปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล  เป็นท่ีนับถือของชาวประมงเป็นอย่างมาก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองท่ี   ตลาดเบนถัน  ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์  ท่านสามารถเลือกซื้อ

ของฝาก ของท่ีระลึก และสินค้าพื้นเมือง อาทิ ชา กาแฟ ,อาหารสด อาหารแห้ง , ไม้แกะสลัก,  เรือสําเภา
ไม้ , รองเท้า , กระเป๋าและผ้าปักนานาชนิดในราคาย่อมเยา 

  จากนั้น นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติทันเชิงยัท 

17.00 น.  ออกเดินทางจากนครโฮจิมินห์ โดย สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 853 
18.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง   ตุลาคม  04 - 09,19 - 24  
 พฤศจิกายน  01 - 06, 15 - 20  
 

 ธันวาคม  07 - 12, 20 - 25  

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมต๋ัว 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 22,900 16,500 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 1 ท่าน 20,500 14,900 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 19,500 13,900 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง  16,900 12,500 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 2,900 2,900 



 

หมายเหตุ 
 การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านข้ึนไป 
 ราคาน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากการผกผันของราคาค่านํ้ามันเชื้อเพลิงที่อาจเกิดขึ้นได้

ในภายหลังการออกราคาน้ี 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

อัตราน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการท่ีระบุเท่านั้น    
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ําหนักไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อัตราน้ีไม่รวม     

 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะ ชาวต่างชาติ หรือ คนไทยถือพาสปอร์ตต่างด้าว ท่านละ 2,100 บาท  

             ( ระยะเวลาการย่ืนวีซ่า 5 วันท่าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก

รายการท่ีทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น   
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าภาษีท่องเท่ียว หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม 
 ค่าผกผันของน้่ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกระทันหัน 

 

 

 

 

 

 



 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อน 15 วัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 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 

 
การช่าระเงิน 
 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 

 
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไข ดังนี ้

o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ 
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 

 
ค่าธรรมเนียมน่้ามันเช้ือเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันท่ีล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม 
 หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตาม

ความเป็นจริง ณ วันท่ีออกตั๋ว 
 
 
 
โรงแรมและห้องพัก 
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศ ท่ีมีจะให้บริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ ์ในการ

ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 



 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ แตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น้ําหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ําหนัก
เพิ่มได้ 

 กระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได ้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)  

 ในบางรายการทัวร ์ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐาน
ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

 


