
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
       

 

 

 

 

 

 

 
 

  เดนิทางสู่เวยีดนามโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์  
(สายการบินอนัดบั 1 ทีด่ทีีสุ่ดในโลกของ สกายแทร็กซ์ ปี 2015) 

ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว“ฮาลองเบย์” เทีย่วเมืองนิงห์บิงห์ สัมผสัความงามของ “ฮาลองบก” 
เคารพศพประธานาธิบดโีฮจิมนิห์ วรีบุรุษของชาวเวยีดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้  

ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พเิศษ !อาหารพืน้เมืองเวยีดนาม, ซีฟู้ด และ
บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิรสเลศิ***พเิศษ ! FREE WIFI ON BUS *** 

 



 

 

11.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์
 โดยมีเจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับ 
14.25น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เทีย่วบินที ่QR 834 
16.15น. ถึงสนามบินนอยไบกรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เดินทางสู่ เมืองฮาลองดินแดนแห่งมงักร
 หลบัใหลตั้งอยู่ใน จงัหวดักว่างนิงห์ซ่ึงจงัหวดัน้ีจะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโคช้ปรับ
 อากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม) ให้ท่านสัมผสับรรยากาศขา้งทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การ
 เกษตรกรรมและนาขา้วเขียวขจี (THANH MEDICAL SHOP อสิระช้อปป้ิงร้านยาระหว่างทาง) 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัทานอาหารค ่า อิสระชอ้ปป้ิงและของท่ีระลึกท่ี ตลาดกลางคืน ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการต่อรองสินคา้              
  ไม่วา่จะเป็นกระเป๋า หรือสินคา้พื้นเมืองต่างมากมาย 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ CONG DOAN HALONG HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย ์นั้นตามนิทาน

ปรัมปราของชาวเวียดนามไดก้ล่าวถึงมงักรโบราณซ่ึงเคยร่อนมาลงในอ่าวน้ีเม่ือคร้ังดึกด าบรรพแ์ละช่ือของ
ฮาลอง ก็แปลไดว้่า มงักรร่อนลง เชิญท่านสัมผสัจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความมหศัจรรยข์อง
ธรรมชาติท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพนัเกาะ สลบัซับซ้อนเรียงตวักนัอย่างสวยงาม  
ผ่านเกาะต่างๆ ท่ีมีรูปร่างแปลกตา ลกัษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะน้อย
จ านวนกวา่ 1,000 เกาะ และมีเน้ือท่ีกวา่ 4,000 ตารางกิโลเมตรซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอ่าวตงัเก๋ียของทะเลจีนใต ้
น าท่านเขา้ชม ถ ้านางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยต่างๆภายในถ ้า ท่ีประดบัตกแต่งดว้ยแสงสีสวยงาม หินแต่ละ
กอ้นจะมีลกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแต่ท่านจินตนาการ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางววิทวิทศัน์ของอ่าวฮาลอง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องเมืองฮานอย เป็นจงัหวดัท่ีมีความพิเศษทาง
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นอยู่อย่างหน่ึงคือ มีพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีชุ่มน ้ า ในอาณาเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาล จน
พื้นท่ีนั้นถูกเรียกว่า “ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก (TAN SINH THE BAMBOO SHOP , VIET 
HOA JEWELRY SHOP อสิระช้อปป้ิงระหว่างการเดินทาง) 
 

 
 
 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – ฮานอย –  ฮาลอง – ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน 
 

วนัที่สอง ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ า้นางฟ้า –นิงห์บิงห์ 
 



 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ YEN NHI HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซ่ึงสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน ชมทิวทศัน์อนังดงามเขียวขจี

และบรรยากาศอนัแสนสดช่ืน ระหวา่งทางไปชมถ ้าต่างๆจะผา่นนาขา้ว ซ่ึงมีอยูท่ ั้งสองขา้งทาง จากนั้นชม ถ า้
ต าก๊อก เป็นถ ้าท่ีมีหินงอกหินยอ้ยอนัน่ามหศัจรรย ์ซ่ึงซ่อนตวัอยูใ่นความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท าใหท่ี้น่ีมีภูมิประเทศท่ีราวกบัภาพวาด  

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัทาอาหารเรียบร้อย เดินทางสู่ตวั เมืองฮานอย มีความหมายวา่ “เมืองท่ีมีแม่น ้ าไหลผา่น”ซ่ึงหมายถึงแม่น ้า

แดงท่ีไหลผ่านตวัเมืองฮานอย อนัเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้ งอยู่ทางเหนือของประเทศ มี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมี
ต านานกล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็น
เวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักที ท าให้เกิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ี
ทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวิเศษมาให้พระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน 
หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศ
จีน ท าให้บา้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่าน
ขา้ม สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ จากนั้นเดินทางสู่ วัดหง๊อกเซิน วดัโบราณภายในประกอบดว้ย 
ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่น
ทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน ชม การแสดงระบ าตุ๊กตาน า้ ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศ
เวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้ าผสมผสานกบัเสียง
บรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ประเพณี 
วฒันธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

 
 
 

วนัที่สาม นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ า้ต าก๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ -วดัหง๊อกเซิน- โชว์หุ่นกระบอก
น า้ 

 



 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ MOONVIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ สุสานลุงโฮ สร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 
ซ่ึงไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอยา่งดีอยูใ่นโลงแกว้ภายในหอ้งท่ีควบคุมอุณหภูมิคงท่ี (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์
จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณ
ภายนอกได้ รบกวนแต่งกายสุภาพ สวมส้ือมีแขน กระโปรง กางเกง ยาวคลุมเข่า ทั้งผู้ชาย และ ผู้หญิง) ชม
บา้นพกัท่ีอยูอ่าศยัของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซ่ึงคร้ังหน่ึงใชเ้ป็นศูนยบ์ญัชาการในสงครามเวียดนาม 
ชม วัดเจดีย์เสาเดียว ท่ีมีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดียไ์มท่ี้มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบวั
เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานท่ีแสดง
ประวติัการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อกอบกูช้าติ ภายในอาคาร มีการจดัแบ่งเป็นหอ้งต่าง ๆ 
จดัแสดงงานศิลปะ และภาพถ่ายต่างๆซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีอดีตประธานาธิบดีฯเคยท าเม่ือคร้ังมีชีวิตอยูพ่ร้อมทั้ง
มีหอ้งจดันิทรรศการ, หอ้งสมุด, หอ้งวิจยั และหอ้งประชุม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (BUFFET SEN) 
 หลงัทาอาหารน าท่านชม ทะเลสาบตะวันตก ซ่ึงเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย  จากนั้นอิสระ                    

ช้อปป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ 
ฯลฯ 

 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์เทีย่วบินที ่QR 835 
19.15น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

********************* โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ********************** 
 
 

 

 

 

วนัที่ส่ี ฮานอย – สุสานลุงโฮ –วดัเจดย์ีเสาเดยีว – พพิธิภณัฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปป้ิงถนน 36สาย 
 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคาเดก็ 
(มีเตยีง) 

นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเดก็ 
(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

มีนาคม :  
วนัท่ี 02-05 ,09-12, 16-19 มีนาคม 
2560 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

เมษายน :  
วนัท่ี 13-16,14-17 เมษายน 2560 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

เมษายน :  
วนัท่ี  15-18 เมษายน 2560 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

เมษายน : 27-30 เมษายน 2560 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

พฤษภาคม :11-14 พฤษภาคม 2560 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

พฤษภาคม :25-28 พฤษภาคม 2560 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

มิถุนายน : 15-18 มิถุนายน 2560 //29 
มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2560 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

กรกฎาคม : 07-10 กรกฎาคม 2560 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

กรกฎาคม : 13-16 , 27-30  กรกฎาคม 
2560 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

สิงหาคม : 03-06 , 24-27   สิงหาคม 
2560 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน หักออก ท่านละ 4,500.- // ราคาเดก็ทารก INFANT  4,500.-  

***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวม 
ค่าทิปคนขับรถ 40 บาท และไกด์ท้องถิ่น 60บาทรวม100/วนั/คน 

รวมตลอดทั้งการเดนิทาง 400 บาท / คน 
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***  

** แจกน า้ด่ืม 1 ขวด เฉพาะวนัที่เดนิโปรแกรมทัวร์ ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ี
เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ2-3ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 



 

      - เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (SINGLE) ,
ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

      - กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

      - โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะ
ทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย  

  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้ าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ ECONOMY CLASS 

30 กิโล / เอมิเรตส์ BUSINESS CLASS 40 กิโล] ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ี
มีการเรียกเกบ็ 

  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ ,ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, 
 ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,ค่ารักษาพยาบาล 
 กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้ 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น วนัละ 60 บาท  / คน   

          - ทิปคนขับรถ วนัละ  40 บาท / คน 
รวมตลอดทั้งการเดินทาง 400 บาท / คน 



 

*** ส่วนทิปของหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจในการให้บริการ ***ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่
ความพงึพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
                    ธนาคาร  กรุงเทพ  (สาขา พาราไดช์) 

ช่ือบัญชี       บจ.แกรนด์ฮอลเิดย์  
เลขทีบ่ัญชี        068-706079-8 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทีมี่อายุการใช้งานเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  20 วัน ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด 

เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอตัโนมติั 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัร

โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์

ทั้งหมด 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนัจองจนถึงก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขอยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดั 
 จ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า    

หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าที่
เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 



 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ  ไ ม่อาจเ รียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ า คืน ไ ม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้ ง ส้ิน  

 

หมายเหตุ  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง  และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

 นั่งท่ี LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและ
อ านาจในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (SINGLE) ,หอ้งคู่ 

(TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดั
รัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนัดว้ย  

 



 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, 
การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 
รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถาน
เอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ 
แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการ
เดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ 
ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 


