
WONDERFUL  VIETNAM
Hanoi – Halong

3 Days 2 Nights

เดดินทางระหวว่าง 14-16 เม.ย. 2560
เดดินทางตตตั้งแตว่ 10 ทว่านขขตั้นไปไมว่มมีหตวหนน้าทตวรร์   มมีไกดร์ทน้องถดิถิ่นพพดภาษาไทยใหน้บรดิการ

HIGHLIGHT
- ชมนครหลวงฮานอย สตมผตสประเพณมี วตฒนธรรม  และวดิถมีชมีวดิตอตนเรมียบงว่ายของชาวเวมียดนาม
- รตบประทานอาหารซมีฟพน้ด  ระหวว่างลว่องเรรือ  ณ อว่าวฮาลอง ทว่ามกลางวดิวทดิวทตศนร์อตนสวยงาม
- ชมโชวร์หหว่นกระบอกนนตั้าทมีถิ่มมีเพมียงแหว่งเดมียวในโลก
- ลตดเลาะถนน 36 สาย  ยว่านโบราณแหว่งกรหงฮานอย ชน้อปปดิตั้งสดินคน้าพรืตั้นเมรืองมากมายใหน้เลรือกสรร
- เยรือนวตดหงง๊อกเซดิน  ขน้ามสะพานสงอาทดิตยร์  เอกลตกษณร์อตนโงดตงประจนากรหงฮานอย
- ใหน้ทว่านเตต็มอดิถิ่มกว่อนเดดินทางกลตบดน้วย  Internationnal  Sen  Buffet  บรดิการทว่านดน้วยอาหารนานาชาตดิกวว่า 
   150 เมนพ  แบบไมว่จนากตดเวลา
- เดดินทางดน้วยสายการบดินเวมียดนาม แอรร์ไลนร์ (VN) สายการบดินแหว่งชาตดิพรน้อมเสดิรร์ฟอาหารบนเครรืถิ่อง
-พดิเศษ! แตว่งกายชหดประจนาพรืตั้นเมรืองเวมียดนาม ณ Global Tour Lounge
-รตบฟรมี! หมอนรองคอทหกทมีถิ่นตถิ่ง

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

13,900.-



วตนแรก   กรหงเทพฯ – เวมียดนาม – ฮานอย – ฮาลอง – ฮาลอง ไนทร์มารร์เกต็ต
09.30 น.  พรน้อมกตนทมีถิ่สนามบดินสหวรรณภพมดิ ชตตั้น 4 ผพน้โดยสารขาออก เคานร์เตอรร์  L ประตพ  6  โดยมมีเจต้าหนต้าททรของบรรษษัทฯ

คอยใหต้การตต้อนรษับและออานวยออานวยกทอนเดรนทาง
            12.20 น. เหรนฟต้าสสท  เวมียดนาม โดยสายการบดิน VIETNAM  AIRLINES   เทมีถิ่ยวบดินทมีถิ่ VN610
            14.10 น. ถถึงสนามบดินนอยไบ กรหงฮานอย หลษังผทานพรธทการตรวจคนเขต้าเมมือง นอาททานเดรนทางสสทตษัวเมมืองฮานอย

มทความหมายวทา  “เมรืองทมีถิ่มมีแมว่นนตั้า ไหลผว่ าน”  ซถึร งหมายถถึงแมทนอนา แดงททร ไหลผทานตษัว เมมืองฮานอย
อษันเปป็นเมมืองหลวงของประเทศเวทยดนาม ตษันงอยสททางเหนมือของประเทศ มทประวษัตรศาสตรร์ยาวนานกวทา 2,000 ปท
นอาททานเดรนทางสสท  เมรืองฮาลอง ดรนแดนแหทงมษังกรหลษับใหลตษันงอยสทใน จษังหวษัดกวทางนรงหร์ซถึรงจษังหวษัดนทน จะมท
พรมแดนรทวมกษับจทนทางทรศเหนมือ ใชต้เวลาเดรนทางประมาณ 4 ชม.โดยรถโคต้ชปรษับอากาศ ระยะทางประมาณ
180  กร โล เม ตร ใหต้ทท านสษัมผษัสบร รยากา ศขต้ างทาง  ชมวรถทชท วร ตความ เปป็นอยส ท  ก าร เ กษ ต ร ก รร ม
และนาขต้าวเขทยวขจท พรต้อมแวะใหต้ททานผทอนคลายอรรรยาบถ หรมือเลมือกซมืนอของททรระลถึกจากทางรต้านคต้า

คนถิ่า  บรดิการอาหารคนถิ่า ณ ภตตตาคาร   
นนาทว่านอดิสระชน้อปปดิตั้งสดินคน้าพรืตั้นเมรืองและของทมีถิ่ระลขกทมีถิ่ตลาดกลางครืน (NIGHT MARKET) ใหน้ทว่าน
ไดน้เพลดินเพลดิดกตบการตว่อรองเลรือกซรืตั้อสดินคน้า ไมว่วว่าจะเปต็นกระเปป๋า KIPLING ไมน้หอมแกะสลตก เสรืตั้อผน้า หรรือ
สดินคน้าพรืตั้นเมรืองตว่างๆ มากมาย

   ทมีถิ่พตกโรงแรม  BLUE SKY HOTEL หรรือเทมียบเทว่าระดตบ 3 ดาว
วตนทมีถิ่สอง    ฮาลอง – ลว่องอว่าวฮาลอง – ฮานอย –  ทะเลสาบครืนดาบ –  โชวร์หหว่นกระบอกนนตั้า

            เชน้า  บรดิการอาหารเชน้า ณ โรงแรม 
นอา ททานเดรนทางสสท ททาเรมือเพมืรอลทองเรมือชมความงดงามของ  อว่าวฮาลอง  หมายถถึงอทาวททรมษังกรโบราณ
เคยมารทอนลงในอทาวนทน เมมืรอครษัน งดถึกดอาบรรพร์ เชรญททานสษัมผษัสจากความงดงามและสมบสรณร์ของอทาวฮาลอง
จนทนา ใหน้ไดน้รตบการขขตั้นทะเบมียนเปต็นมรดกโลกทางธรรมชาตดิ จากองคร์การยพเนสโกน้เมรืถิ่อปมี พ.ศ. 2537
สตมผตสความมหตศจรรยร์ของธรรมชาตดิทมีถิ่ไดน้แตว่งแตน้มดน้วยเกาะหดินปพนรพ ปรว่างแปลกตา เรมียงตตวกตน
อยว่างสวยงาม  ผทานเกาะตทางๆ ททรมทรสปรท างแปลกตา ลษักษณะทษั รวไปของอทาวฮาลองนษันนประกอบไปดต้วย
เกาะเลป็ก เกาะนต้อยจอานวนกวทา 1,000 เกาะ ซถึรงเปป็นสทวนหนถึรงของอทาวตษังเกทกยของทะเลจทนใตต้ นอาททานเขต้าชม
ถนตั้าสวรรคร์ ชมหรนงอกหรนยต้อยตทางๆ ภายในถอนาททรประดษับตกแตทงดต้วยแสง สทสวยงาม หรนแตทละกต้อนจะมท
ลษักษณะคลต้ายกษับสษัตวร์ตามแตทททานจรนตนา  และระหวทางการลทองเรมือททานจะไดต้ชม เกาะหมา เกาะแมว
เกาะไกทชน ฯลฯ และลษักษณะทษั รวไปตามจรตนการ 

กลางวตน  บรดิการอาหารกลางวตน บนเรรือ (อาหารซมีฟพง๊ด )  ทว่ามกลางวดิวทดิวทตศนร์ของอว่าวฮาลอง
ถถึงททาเรมือฮาลอง นอาททานเดรนทางกลษับสสท  เมมืองฮานอย เสต้นทางเดรม และใชต้เวลาในการเดรนทาง 4 ชษัรวโมง 
ระหวทางทางแวะศพนยร์หตตถกรรมของคนพรการ โดยพรการจากการโดนฝนเหลมืองในสมษัยสงคราม
ใหต้ททานเลมือกซมืนอสรนคต้าททรระลถึก และสรนคต้าพมืนนเมมืองแฮนเมดจากฝทมมือคนพรการ เพมืรอเปป็นการออุดหนอุนชทวยเหลมือ



ผสต้พรการเหลทานทน  จากนษันนนอาททานถถึง เมรืองหลวงฮานอย   นอาททานชม ทะเลสาบครืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง
เมมืองฮานอย ทะเลสาบแหทงนทน มทตอานานกลทาววทา ในสมษัยททร เวทยดนามทอา สงครามสสต้รบก ษับประเทศจทน
กษษัตรรยร์แหทงเวทยดนามไดต้สงครามมาเปป็นเวลานาน แตทยษังไมทสามารถเอาชนะทหารจากจทนไดต้สษักทท ทอาใหต้เกรด
ความทต้อแทต้พระทษัย เมมืรอไดต้มาลทองเรมือททรทะเลสาบแหทงนทน  ไดต้มทเตทาขนาดใหญทตษัวหนถึรงไดต้คาบดาบวรเศษมาใหต้
พระองคร์ เพมืรอทอาสงครามกษับประเทศจทน หลษังจากททรพระองคร์ไดต้รษับดาบมานษันน พระองคร์ไดต้กลษับไปทอา
สงครามอทกครษัน ง และไดต้รษับชษัยชนะเหนมือประเทศจทน ทอาใหต้บต้านเมมืองสงบสอุข เมมืรอเสรป็จศถึกสงครามแลต้ว 
พระองคร์ไดต้นอาดาบมาคมืน ณ ทะเลสาบแหทงนทน  นอาททานขต้าม สะพานแสงอาทรตยร์ สทแดงสดใสสสทกลางทะเลสาบคมืนดาบ 
ชม  วตดหงง๊อกเซดิน  วษั ดโบรา ณภายในประกอบ ดต้ ว ย ศา ลเ จต้ าโบราณ และ เตทาส ตต๊าฟ ขนาดใหญท ซถึร ง มท ความเ ชมืร อ วท า
 เ ตท า ตษั ว นทน   คมื  อ เ ตท าศษั ก ดรด สร ท ธรด  1 ใน 2 ตษั ว ททร อ า ศษั ย อ ยสท ใ น ท ะ เ ล ส า บ แ หท ง นทน ม า เ ปป็ น เ ว ล า ชต้ า น า น 

คนถิ่า  บรดิการอาหารคนถิ่า ณ ภตตตาคาร   
จากนษันนชมการแสดง ระบนาตหง๊กตาหหว่นกระบอกนนตั้า  ศรลปกรรมประจอาชาตร เอกลษักษณร์ของประเทศเวทยดนาม  
และมทแหทงเดทยวในโลก ชมความสามารถในการเชรดหอุทนกระบอก (เชรดจากในนอนาผสมผสานกษับเสทยง
บรรเลงของเครมืรองดนตรทเวทยดนามและพากยร์สดๆ ของคณะละคร)
ทมีถิ่พตกโรงแรม SUNSET  WEST  LAKE หรรือเทมียบเทว่าระดตบ 3 ดาว

วตนทมีถิ่สาม    ฮานอย–จตตหรตสบาดขงหร์-สหสานลหงโฮ -ทนาเนมียบประธานาธดิบดมี โฮจดิมดินหร์- วตดเจดมียร์เสาเดมียว – พดิพดิธภตณฑร์        
โฮจดิมดินหร์ – วดิหารวรรณกรรม  - ถนน  36 สาย  - Global Tour Lounge - กรหงเทพฯ

เชน้า  บรดิการอาหารเชน้า ณ โรงแรม    
หลษังอาหารนอา ททานชม  สห สานลหงโฮ  สรต้างขถึน นเมมืรอปทค.ศ.1973 ชมรท างของรษัฐบอุรอุษอาวอุโสของอดทต
ประธานาธรบดทโฮจรมรนหร์ซถึรงไดต้รษับการอาบนอนายาเปป็นอยทางดทอยสทในโลงแกต้วภายในหต้องททรควบคอุมออุณหภสมรคงททร
ชมเขตบต้านพษักททรอยส ทอาศษัยของททานอดทตประธานธรบดทโฮจรมรนหร์ซถึรงครษัน งหนถึรงใชต้เปป็นศสนยร์บษัญชาการใน
สงครามเวทยดนาม สหสานประธานาธดิบดมี โฮจดิมดินหร์ (  สหสานประธานาธดิบดมีโฮจดิมดินหร์ จะปดิดบรดิการทหกวตน
จตนทรร์ และ ศหกรร์ ของสตปดาหร์ และ จะปดิดบรดิการชว่วงเดรือน ตหลาคม  -  พฤศจดิกายน  **  หน้ามใสว่กางเกงขาสตตั้นและ
รองเทน้าแตะ    -   ถน้าลพกคน้าเดดินทางตรงกตบชว่วงเวลาดตงกลว่าว  จะนนาทว่านเทมีถิ่ยวชมทมีถิ่วตด ขวว่านถตนหร์แทน  ) จากนษันน
ชม วตดเจดมียร์เสาเดมียว One Pillar Pagoda ททรมทอายอุกวทา 400 ปท เปป็นเจดทยร์ไมต้ททรมทความงดงามมาก ตษันงอยสทบนเสา
ตต้นเดทยวกลางสระบษัวเปป็นททรเคารพสษักการะของชาวเวทยดนามมาแตทโบราณ จากนษันนนอา ททานชม พดิ พดิ ธภต ณ ฑร์ โ ฮ จดิ มดิ
นหร์ สถานททร แสดงประวษั  ตร ก า ร เ ดร นทาง ของลอุงโฮ ในการศถึ กษาหาความรสต้ เพมืร อกอบกส ต้ ช าตร  ภา ยในอาคาร มท การจษั ดแบท งเปป็ น
หต้องตทาง ๆ  จษั ดแสดงงานศร ลปะ แ ล ะภ า พ ถท า ย ตท า ง  ๆ ซถึร ง เปป็ นกร จกรรมททร อดท ตประธานาธรบดทฯเคย ทอา เ มมืร อครษัน งมท ชทวร ตอยสท
พรต้อมทษัน งมท หต้องจษั ดนรทรรศการ, หต้องสมอุ ด,หต้องวร จษั ย และหต้ องประชอุ ม นอาททานชม วตดแหว่งวรรณกรรม วษัดโบราณ ซถึรง
มทประวษัตรความเปป็นมายาวนานนษับรต้อยปท เปป็นมหาวรทยาลษัยแหทงแรกและยษังเปป็นสถานททรใชต้สอบจองหงวนใน
สมษัยโบราณ ภายในวษัดประกอบดต้วยปต้ายหรนประกาศรายชมืรอผสต้สอบผทานเปป็น จองหงวน และยษังมท ศาลเทพ
เจน้าขงจรืตั้อ และสานอุศรษยร์ ปษัจจอุบษันไดต้เปป็นวษัดททรนษักเรทยนนษักศถึกษาชาวเวทยดนามมาขอพรในการสอบ  อรสระใหต้
ททานไดต้พษักผทอน ดมืรมกาแฟ หรมือ แตทงกายชอุดประจอาพมืนนเมมืองเวทยดนามพรต้อมเกป็บภาพสวยๆความประทษับใจ



ททร Global Tour Lounge
กลางวตน บรดิการอาหารกลางวตน ณ ภตตตาคาร    เตต็มอดิถิ่มกว่อนเดดินทางกลตบดน้วย  Internationnal  Sen  Buffet  

บรดิการทว่านดน้วยอาหารนานาชาตดิกวว่า  150 เมนพ  แบบไมว่จนากตดเวลา
นอาททานสสท ยทาน ถนน 36 สายเกว่า แหลทงขายของททรระลถึกและสรนคต้าพมืนนเมมืองใหต้ททานชต้อปปรน งสรนคต้าตาม
อษัธยาศษัยซถึรงมทของฝาก และของททรระลถึก มากมาก อาทร กระเปป๋าก ป็อปปทน แบรนดร์เนม รองเทต้ากป็อปปทน
แบรนดร์เนม  เสมืนอผต้า ไมต้แกะสลษักตอุต๊กตาสาวเวทยดนาม ททรทอาจากไมต้ ฯลฯ ชต้อปปรน งอยทางจอุใจเปป็นของฝากคน
ทางบต้าน สมควรแกทเวลานอาททานเดรนทางสสท  สนามบดินนอยไบ 

15.35 น. เหดิรฟน้าสพว่กร หงเทพ  โดยสายการบดิน  VIETNAM  AIRLINES  เทมีถิ่ยวบดินทมีถิ่ VN613
17.35 น. ถขง สนามบดินสหวรรณภพมดิ โดยสวตสดดิภาพ

***********************************
ขน้อควรควรทราบ :

 สนาหรตบทว่านทมีถิ่ตน้องออกตตตั๋วภายในประเทศ (เครรืถิ่องบดิน, รถทตวรร์, รถไฟ) กรหณาสอบถามเจน้าหนน้าทมีถิ่ฝว่ายขายกว่อนทนาการออกตตตั๋ว
เนรืถิ่องจากสายการบดินอาจมมีการปรตบเปลมีถิ่ยนไฟลร์หรรือเวลาบดิน โดยไมว่ไดน้แจน้งใหน้ทราบลว่วงหนน้า

อตตราคว่าบรดิการ      (   ออกเดดินทาง   10   ทว่านโดยไมว่มมีหตวหนน้าทตวรร์   )

กนาหนดการเดดินทาง
ผพน้ใหญว่ พตก

หน้องละ 2-3 ทว่าน

เดต็ก อายห 2-12 ปมี
พตกเดมีถิ่ยว

เพดิถิ่มทว่านละ
พตกกตบ 1
ผพน้ใหญว่

พตกกตบ 2
ผพน้ใหญว่ มมีเตมียง

พตกกตบ 2
ผพน้ใหญว่ไมว่มมี

เตมียง

14-16 เม.ย. 2560 พตก 3 ดาว 13,900 บาท/ทว่าน 3,500
โปรแกรมทตวรร์อาจจะมมีการเปลมีถิ่ยนแปลง เชว่น สลตบทมีถิ่ทว่องเทมีถิ่ยวตามความเหมาะสม

อตตรานมีตั้รวม 
 คทาตษั กวเครมืรองบรนไป–กลษับ ชษันนประหยษัด (เดรนทางไปกลษับพรต้อมกรอุต๊ปเททานษันน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบอุในรายการ
 คทาภาษทสนามบรน และคทาภาษทนอนามษันตามรายการทษัวรร์ 
 คทารถปรษับอากาศนอาเททรยวตามระบอุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขษับรถ (กฎหมายไมทอนอุญาตใหต้คนขษับรถเกรน 12 ช.ม. / วษัน)
 คทาเขต้าชมสถานททรตทางๆ ตามททรระบอุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถคมืนเปป็นเงรนไดต้ เนมืรองจากบรรษษัทฯ ตต้องจองและซมืนอตษั กวลทวงหนต้า)
 โรงแรมตามระบอุ หรมือเททยบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า 
 คทาอาหารตามททรระบอุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรนมลองอาหารพมืนนเมมืองของแตทละประเทศ
 คทานอนาหนษักกระเปป๋าสษัมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนอุญาตททานละ 1 ใบ นอนาหนษักไมทเกรน 20 กก. 
 คทาประกษันออุบษัตรเหตอุในการเดรนทาง คอุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษษัท MISG (เงมืรอนไขตามกรมธรรมร์)



อตตรานมีตั้ไมว่รวม 
 คทาดอาเนรนการทอาหนษังสมือเดรนทาง หรมือคทาธรรมเนทยมในการยมืรนใบอนอุญาตเขต้า-ออกเมมืองสอาหรษับคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตษัว อาทร คทาโทรศษัพทร์, คทาซษักรทด, คทาเครมืรองดมืรมและอาหารนอกเหนมือจากททรระบอุในรายการ
 คทาอาหารและเครมืรองดมืรมททรสษัรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนมือจากททรบรรษษัทฯ จษัดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกษันเปป็นกรณทพรเศษ
 คทานอนาหนษักกระเปป๋าสษัมภาระททรเกรนกวทาสายการบรนกอาหนด 
 คทาภาษทมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษทหษัก ณ ททรจทาย 3%
 คทาทรปพนษักงานขษับรถ, ไกดร์ทต้องถรรน   มาตรฐานวษันละ 5 USD. x 3 วษัน = 15 USD.

เงรืถิ่อนไขการเดดินทาง
 ออกเดรนทางตษันงแตท  10 คน ไมทมทหษัวหนต้าทษัวรร์  มทไกดร์ทต้องถรรนพสดภาษาไทยคอยใหต้บรรการ

 บรรษษัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณทมทผสต้เดรนทางตอรากวทา 10 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสต้เดรนทางทราบลทวงหนต้า
กทอนเดรนทาง 15 วษัน

 บรรษษัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรษับเปลทรยนโปรแกรมเพมืรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตอุอษันเนมืรองมาจาก
การลทาชต้าของสายการบรน, การนษัดหยอุดงาน, ภษัยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภษัย, การกทอจลาจล, ออุบษัตรเหตอุ ฯลฯ โดยจะคอานถึง
ถถึงผลประโยชนร์ของผสต้เดรนทางเปป็นสอาคษัญ

 บรรษษัทฯ จะไมทรษับผรดชอบคทาใชต้จทายททรเกรดขถึนน หากททานถสกปฏรเสธการเขต้าเมมือง อษันเนมืรองจากการกระทอาททรสทอไปในทางผรด 
กฎหมายหรมือการหลบหนทเขต้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงรนคทาทษัวรร์ททรชอาระมาแลต้ว

 บรรษษัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณทททรเกรดภษัยพรบษัตรทางธรรมชาตร อาทร สถึนามร แผทนดรนไหว ภสเขาไฟ
ระเบรด ออุทกภษัย วาตภษัย ฯลฯ อษันนอกเหนมือจากการควบคอุมของบรรษษัทฯ โดยทางบรรษษัทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคทาใชต้จทายททรเกรด
ขถึนนตามจรรงเททานษันน เชทน คทามษัดจอาตษั กวเครมืรองบรน, คทาวทซทาในกรณทททรยมืรนวทซทาแลต้ว และคทาวางมษัดจอาหต้องพษัก ฯลฯ

การสนารองทมีถิ่นตถิ่งและชนาระเงดิน
 ยรืนยตนการสนารองทมีถิ่นตถิ่งกษับเจต้าหนต้าททรฝทายขาย พรน้อมสว่งสนาเนาหนตงสรือเดดินทาง 

 ชอาระเงรนมษัดจอาภายใน 3 วษันนษับจากวษันททรจอง เงรนมษัดจอาถมือเปป็นการยมืนยษันการจองของททาน

o ยอุโรป อเมรรกา ออสเตรเลทย นรวซทแลนดร์ ททานละ 25,000 บาท

o ญทรปอุทน เกาหลท ดสไบ ศรทลษังกา อรนเดทย อรนโดนทเซทย ททานละ 10,000 บาท

o จทน ไตต้หวษัน เวทยดนาม พมทา กษัมพสชา ลาว สรงคโปรร์ ททานละ 5,000 บาท

 คทาทษัวรร์สทวนททรเหลมือทษันงหมด ชอาระลทวงหนต้า 21 วษันกทอนเดรนทาง



 หากททานไมทชอาระเงรนคทาทษัวรร์สทวนททรเหลมือตามกอาหนดวษันดษังกลทาว ทางบรรษษัทฯ ถมือวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมท
เงมืรอนไข และขอสงวนสรทธรด ในการคมืนเงรนมษัดจอา

 หลษังจากสอารองททรนษั รงเรทยบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าททรฝทายขายจะนษัดวษัน-เวลา ไปรษับหนษังสมือเดรนทางและเอกสารอมืรนททรแจต้งไวต้ใน
โปรแกรม เพมืรอดอาเนรนการยมืรนขอวทซทา (สอาหรษับประเทศททรตต้องทอาวทซทา)

การยกเลดิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 วษัน  คมืนเงรนมษัดจอาทษันงหมด
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 วษัน  หษักเงรนคทาทษัวรร์ 50%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 วษัน  หษักเงรนคทาทษัวรร์ 75%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - วษันเดรนทาง  หษักเงรนคทาทษัวรร์ 100%
 กรณทยกเลรกการเดรนทางหลษังจากออกตษั กวเครมืรองบรนแลต้ว หากเปป็นตษั กวททรสามารถทอา Refund ไดต้ ผสต้เดรนทางตต้องรอเงรนคทา 

Refund ตามระบบและเงมืรอนไขของสายการบรนเททานษันน (ประมาณ 3 เดมือน)

ตตตั๋วเครรืถิ่องบดิน
 ตษั กวเครมืรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลษับพรต้อมกษัน หากตต้องการเลมืรอนวษันเดรนทางกลษับ ททานตต้องชอาระคทาใชต้จทายททร

สายการบรนเรทยกเกป็บ และการจษัดททรนษั รงของกรอุต๊ปเปป็นไปโดยสายการบรนก อาหนด ทางบรรษษัทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซง
ไดต้ 

 คทาภาษทสนามบรน, คทาภาษทนอนามษันเชมืนอเพลรงและคทาประกษันวรนาศภษัยทางอากาศ ครดตามอษัตราททรทางสายการบรนแจต้ง ณ วษันททร
ออกราคาขาย หากสายการบรนมทการปรษับขถึนนราคาในภายหลษัง ถมือเปป็นคทาใชต้จทายสทวนททรเพรรม ทางบรรษษัทฯ ขอสงวนสรทธรด ใน
การเรทยกเกป็บตามความเปป็นจรรง ณ วษันททรออกตษั กว

โรงแรมและหน้องพตก
 หต้องพษักในโรงแรมสทวนใหญทเปป็นแบบหต้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพษักขถึนนอยสทกษับการวางรสปแบบของ

แตทละโรงแรม กรณทผสต้รทวมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอมืรนๆ อาจทอาใหต้ไมทไดต้หต้องพษักตรดกษันตามททรตต้องการ 
 โรงแรมอนอุญาตใหต้มทผสต้เขต้าพษักใน 1 หต้องมากททรสอุด คมือ 3 คนเททานษันน
 โรงแรมสทวนใหญทไมทมทหต้องพษักแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือมทจอานวนจอากษัด บางโรงแรมอาจจษัดเปป็นหต้องพษักคสท และ

เพรรมเตทยงเสรรมใหต้ (Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมทมทหต้องพษักแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือไมทมทเตทยงเสรรมใหต้ ททานจอาเปป็นตต้องแยกเปป็นพษักหต้องเดทรยว และ

ตต้องชอาระคทาหต้องพษักเดทรยวเพรรมดต้วย



 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครมืรองปรษับอากาศ เนมืรองจากเปป็นประเทศททรอยส ทในแถบออุณหภสมรตอรา เครมืรองปรษับอากาศจะเปรด
ใหต้บรรการในชทวงฤดสรต้อนเททานษันน

 ในกรณทททรมทการจษัดประชอุมนานาชาตร (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตทางๆ เปป็นผลใหต้คทาโรงแรมสสงขถึนน 3-4 เททาตษัวจาก
ราคาตต้นทอุนททรครดไวต้ บรรษษัทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรษับเปลทรยนหรมือยต้ายไปพษักเมมืองใกลต้เคทยงเพมืรอความเหมาะสมของ
โปรแกรม

กระเปป๋าและสตมภาระเดดินทาง
 นอนาหนษักกระเปป๋าสษัมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนอุญาตททานละ 1 ใบ นอนาหนษักไมทเกรน 20 กรโลกรษัม (สอาหรษับ

ผสต้โดยสารชษันน Economy Class) หากสษัมภาระมทนอนาหนษักเกรน สายการบรนมทสรทธรด เรทยกเกป็บคทาระวางนอนาหนษักเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสษัมภาระททรสายการบรนอนอุญาตใหต้นอาขถึนนเครมืรองไดต้ ตต้องมทนอนาหนษักไมทเกรน 7 กรโลกรษัม และมทความกวต้าง+ยาว+สสง 

ไมทเกรน 115 เซนตรเมตร หรมือ 25 เซนตรเมตร (9.75 นรนว) x 56 เซนตรเมตร (21.5 นรนว) x 46 เซนตรเมตร (18 นรนว) 
 ในบางรายการทษัวรร์ ททรตต้องมทบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นอนาหนษักของกระเปป๋าอาจจะถสกก อาหนดใหต้ตอรากวทา

มาตรฐานไดต้ ทษันงนทนขถึนนอยสทกษับขต้อกอาหนดของแตทละสายการบรน ซถึรงผสต้เดรนทางตต้องเปป็นผสต้รษับผรดชอบคทาใชต้จทายเอง
 


