
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
       

 

 

 

 

 

 

 
 

  เดนิทางสู่เวียดนามโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์  
(สายการบินอันดับ 1 ทีด่ีที่สดุในโลกของ สกายแทร็กซ์ ปี 2015) 

ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว“ฮาลองเบย์” เที่ยวเมอืงนิงห์บิงห์ สมัผัสความงามของ “ฮาลองบก” 
เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรษุของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุน่กระบอกน ้า  

ช้อปป้ิงสินค้าพื นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ !อาหารพื นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และ
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS *** 

 



 

 

11.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์
 โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ 
14.25น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เท่ียวบินท่ี QR 834 
16.15น. ถึงสนามบินนอยไบกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองฮาลองดินแดนแห่งมังกร
 หลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโค้ชปรับ
 อากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม) ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การ
 เกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี (THANH MEDICAL SHOP อิสระช้อปปิ้งร้านยาระหว่างทาง) 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
  หลังทานอาหารค่่า อิสระช้อปปิ้งและของที่ระลึกที่ ตลาดกลางคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า              
  ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพื้นเมืองต่างมากมาย 
 น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ CONG DOAN HALONG HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทาน

ปรัมปราของชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อคร้ังดึกด่าบรรพ์และชื่อของ
ฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนท่าให้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  
ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อย
จ่านวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ 
น่าท่านเข้าชม ถ ้านางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้่า ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละ
ก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง 
จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทาง
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ มีพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้่า ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จน
พื้นที่นั้นถูกเรียกว่า “ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก (TAN SINH THE BAMBOO SHOP , VIET 
HOA JEWELRY SHOP อิสระช้อปปิ้งระหว่างการเดินทาง) 
 

 
 
 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – ฮานอย –  ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน 
 

วันที่สอง ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ ้านางฟ้า –นิงห์บิงห ์
 



 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
 น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ YEN NHI HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น่าท่าน ล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจี

และบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถ้่าต่างๆจะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ทั้งสองข้างทาง จากนั้นชม ถ ้า
ต้าก๊อก เป็นถ้่าที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน ท่าให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด  

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังทาอาหารเรียบร้อย เดินทางสู่ตัว เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้่าไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้่า

แดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มี
ต่านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามท่าสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็น
เวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท่าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่
ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท่าสงครามกับประเทศจี น 
หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท่าสงครามอีกคร้ัง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศ
จีน ท่าให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น่าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น่าท่าน
ข้าม สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ จากนั้นเดินทางสู่ วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วย 
ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ใน
ทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชม การแสดงระบ้าตุ๊กตาน ้า ศิลปกรรมประจ่าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศ
เวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้่าผสมผสานกับเสียง
บรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น่าเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจ่าวัน ประเพณี 
วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

 
 
 

วันที่สาม นิงห์บิงห ์– ล่องเรือฮาลองบก – ถ ้าต้าก๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ -วัดหง๊อกเซิน- โชว์หุ่นกระบอก
น ้า 

 



 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
 น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ MOONVIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน่าท่านสู่ สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 
ซึ่งได้รับการอาบน้่ายาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์
จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณ
ภายนอกได้ รบกวนแต่งกายสุภาพ สวมสื อมีแขน กระโปรง กางเกง ยาวคลุมเข่า ทั งผู้ชาย และ ผู้หญิง ) ชม
บ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งคร้ังหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม 
ชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว
เป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ น่าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานที่แสดง
ประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคาร มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ 
จัดแสดงงานศิลปะ และภาพถ่ายต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดีฯเคยท่าเมื่อคร้ังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้ง
มีห้องจัดนิทรรศการ, ห้องสมุด, ห้องวิจัย และห้องประชุม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BUFFET SEN) 
 หลังทาอาหารน่าท่านชม ทะเลสาบตะวันตก ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย  จากนั้นอิสระ                    

ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ 
ฯลฯ 

 
 สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.30 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์เท่ียวบินท่ี QR 835 
19.15น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

********************* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ********************** 
 

 

 

 

 

วันที่สี่ ฮานอย – สุสานลุงโฮ –วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36สาย 
 



 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(มีเตียง) 

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มีเตียง) 

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ 
พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

วันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 60 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 60  14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วันที่ 18 – 21 สิงหาคม 60  12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วันที่ 25 – 28 สิงหาคม 60 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วันที่ 01 – 04 กันยายน 60  12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วันที่ 08 – 11 กันยายน 60  12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วันที่ 15 – 18 กันยายน 60  12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วันที่ 22 – 25 กันยายน 60  12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 60  12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 60  14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ท่านละ 4,500.- // ราคาเด็กทารก INFANT  4,500.- 

 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไมร่วม 

ค่าทิปคนขับรถ 40 บาท และไกด์ท้องถิ่น 60บาทรวม100/วัน/คน 
รวมตลอดทั งการเดินทาง 400 บาท / คน 

***ค่าทปิหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***  
** แจกน ้าดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 - กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนน

จากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด่าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช่าระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท่าที่
เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

 ค่าที่พักห้องละ2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
      - เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท่าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,

ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

      - กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

      - โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะ
ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้่า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย  

  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ่านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน้่าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ ECONOMY CLASS 

30 กิโล / เอมิเรตส์ BUSINESS CLASS 40 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่
มีการเรียกเก็บ 

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  
เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบี้ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย3% 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการจัดท่าหนังสือเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ ,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 



 

 ค่าน้่าหนักเกินจากทางสายการบินก่าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,ค่ารักษาพยาบาล 
 กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ่าตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ นราคา 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 60 บาท  / คน   

          - ทิปคนขับรถ วันละ  40 บาท / คน 
รวมตลอดทั งการเดินทาง 400 บาท / คน 
*** ส่วนทิปของหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจในการให้บริการ ***ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่
ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ) 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ้า 10,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วันหลังจากการจอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
                    ธนาคาร  กรุงเทพ  (สาขา พาราไดช์) 

ชื่อบัญชี       บจ.แกรนด์ฮอลิเดย์  
เลขท่ีบัญชี        068-706079-8 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่้ากว่า 6 เดือน  
   ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช้าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก่าหนด 

เน่ืองจากทางบริษัทต้องส่ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ่าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ่าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์

ทั้งหมด 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วันจองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจ่าท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ่าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด 
 จ่าที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ่าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า    



 

หรือ ค่าทัวร์ทั งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

 **ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยผิด
กฎหมายและในขั นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั งไทยและเวียดนาม ขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี
เท่านั น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั งสิ น** 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือว่ า ท่านสละสิทธิ์  ไม่อาจ เ รียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้ าคืน  ไม่ว่ ากรณี ใดๆ ทั งสิ น  

 

หมายเหตุ  
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้่ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน่าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช่าระเงินมัดจ่าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
 ทางบริษัทได้ส่ารองที่นั่งพร้อมช่าระเงินมัดจ่าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ่าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1 ,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

 หากตั๋วเคร่ืองบินท่าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตา มที่
เกิดขึ้นจริง  และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 นั่งที่ LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก่าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้่าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและ
อ่านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
 
 



 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท่าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่ 

(TWIN/DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัด
รัต และไม่มีอ่างอาบน้่า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่าง
กันด้วย  

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน่าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช่านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, 
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, 
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ่านาจท่าการแทนประจ่าประเทศไทย (โดยไม่จ่าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ 
แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ่าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั งนี การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค้านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ 
ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

 


