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ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

มกรำคม : 18-22 มกรำคม 2560  
17,900.- 

 
 

 

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื -ฮาลอง X ✈ O 
CONG DOAN HA LONG 
3* HOTEL หรอืเท ีย่บเท่า 

2 ฮาลอง + ล่องเรอือ่าวฮาลอง+ถ ้านางฟ้า –ฮานอย-ทะเลสาบคนื O O O MOONVIEW  3* HOTEL 

             เวยีดนำมเหนอื ฮำนอย ฮำลอง ซำปำ 

5 วนั 4 คนื 

โดยสำยกำรบนิ กำตำ้รแ์อรเ์วยส์ (QR) 
(สำยกำรบนิอนัดบั 1 ทีด่ที ีสุ่ดในโลกของ สกำยแทร็กซ ์ ปี 2015 ) 
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ดาบ-วัดหง๊อกเซนิ-การแสดงโชวรหุ่์นกระบอกน ้า-ฮานอย หรอืเท ีย่บเท่า 

3 
ฮานอย-ลาวไก ซาปา - Cat Cat Village-ยอดเขาฮัมรอง-ตลาด

เมอืงซาปา-ซาปา 
O O O 

SUNNY MOUNTAINS 
VIEW  3* HOTEL หรอื
เท ีย่บเท่า 

4 ซาปา- Silver Water Fall-ลาวไก+ Coc Leu Market  -ฮานอย O O O 
MOONVIEW  3* HOTEL 
หรอืเท ีย่บเท่า 

5 
ฮานอย-สุสานลุงโฮ- วัดเจดยี์เสาเดยีว-พิพิธภัณฑโ์ฮจมินิห ์– ชม

ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ (อาหารกลางวัน ที ่BUFFET SEN ) 
O O ✈  

วนัแรกของกำรเดนิทำง    :  กรุงเทพฯ – ฮำนอย– ฮำลอง- ช้อปป้ิงตลำดกลำงคนื-ฮำลอง  

11.30 น. 

 

12.45 น. 

คณะพรอ้มกันทีส่นำมบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคำนเ์ตอร ์Qสายการบนิกำตำร์

แอรเ์วยส์ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดย เท ีย่วบนิที ่QR 834 

 

16.15 น.   สนำมบนินอยไบกรุงฮำนอย หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮำลองดนิแดนแห่งมังกรหลับใหลตัง้อยู่ใน จังหวัดกว่างนงิหซ์ึง่จังหวัดนี้

จะมพีรมแดนร่วมกับจนีทางทศิเหนอื โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร 

(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชม) ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่การ

เกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ(ีThanh Medical Shop อิสระชอ้ปป้ิงรำ้นยำ ระหวำ่งทำง) 

 

ค ่ำ                                     รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 

 

น ำทำ่นอิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้พืน้เมอืงและของที่ระลกึทีต่ลาดกลางคนืใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การต่อรองสนิคา้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พื้นเมอืงต่างมากมาย 
 

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่กCong Doan Halong HOTEL (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สองของกำร  :  ฮำลอง+ลอ่งเรอือำ่ว ฮำลอง +ถ ำ้นำงฟ้ำ – ฮำนอย – ทะเลสำบคนืดำบ –  

                               วดัหง็อกเซนิ – ช้อปป้ิงถนน 36 สำย –ชมกำรแสดงระบ ำ ตุก๊ตำน ำ้ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เดนิทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรอืชมความงดงามของ อ่ำวฮำลองเบย์ อ่าวฮาลอง หรอื ฮาลองเบย์ 

นัน้ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนามไดก้ล่าวถงึมังกรโบราณซึง่เคยร่อนมาลงในอ่าวนีเ้ม ือ่ครั้ง

ดกึด าบรรพ์และชือ่ของฮาลอง ก็แปลไดว่้า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและ

สมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์าร

ยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาตทิ ีไ่ดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหนิปูนรูปร่าง

แปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรยีงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ท ีม่ ีรูปร่างแปลกตา 

ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกว่า 
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1,000 เกาะ และมเีนือ้ท ีก่ว่า 4,000 ตารางกโิลเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีน

ใต ้น าท่านเขา้ชม ถ ้ำนำงฟ้ำ ชมหินงอกหินยอ้ยต่างๆภายในถ ้า ท ีป่ระดับตกแต่งดว้ยแสงสี

สวยงาม หนิแต่ละกอ้นจะมลัีกษณะคลา้ยกับสัตวต์ามแต่ท่านจนิตนาการ 

   
 

เทีย่ง                                  บรกิารอาหารกลางวัน บนเรอื (อำหำรซีฟู๊ ด) ท่ามกลางววิทวิทัศนข์องอ่าวฮาลอง  

บำ่ย    

น าท่านเดินทางกลับสู่ นครหลวงฮำนอย โดยระหว่างทาง น าท่านแวะชมศูนย์หัตกรรมของคน

พิการทีเ่มอืงไฮดวง (Hai Duong) ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงมากมายเป็นของฝากคนทาง

บา้น และยังเป็นการอุดหนุนช่วยเหลอืผูพ้ิการอีกดว้ย ถ ึงเมอืงฮานอย น าชมทะเลสำบคนืดำบ 

ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ ีต านานกล่าวว่า ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสู ้

รบกับประเทศจนี กษัตรยิ์แห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหาร

จากจนีไดสั้กท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าล่องเรอืท ีท่ะเลสาบแห่งนี ้ไดม้เีต่าขนาด

ใหญ่ตัวหนึ่งไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากทีพ่ระองค์

ไดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกีครั้ง และไดรั้บชัยชนะเหนอืประเทศจนี ท าให ้

บา้นเมอืงสงบสุข เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี ้น าท่าน

ขา้ม สะพำนแสงอำทติย ์สแีดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคนืดาบ ชม วดั หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายใน

ประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เต่าตัวนี ้คอืเต่าศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 

ตัวท ีอ่าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาชา้นาน จากนัน้น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สำย  มี

สนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 

ต่อมาน าท่านเดนิทางไปชมกำรแสดง ระบ ำตุ๊กตำน ำ้ ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของ

ประเทศเวยีดนามและมีแห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้า

ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครือ่งดนตรีเวยีดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอ

เรือ่งราวในชวีิตประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถงึเมืองหลวง

ฮานอย 

 

ค ่ำ                                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
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 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  MOON VIEW HOTEL  (ระดบั 3 ดำว) พกัทีฮ่ำนอย 1 คนื  

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง :     ฮำนอย - ลำวไก – ซำปำ– Cat Cat Village – ภูเขำฮมัรอง- 

                                          อสิระช้อปป้ิงตลำดเมอืงซำปำ – ซำปำ 

เชำ้                                      
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัรบัประทำนอำหำรเชำ้ เดนิทำงสู่ลำวไก(ซำ

ปำ) 
 

 

น าทาน เดนิทางสู่เมอืงซำปำ จังหวัด ลำวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลยีนเซนิ ไปยังเมอืงซาปา เมอืง

ซาปาเคยถูกใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที ่เขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม 

ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานภูีเขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขุนเขานอ้ย

ใหญ่จึงท าใหม้อีากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเท ีย่วซึง่ไดรั้บความนิยมมากทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ในเวยีดนาม โดยใชเ้วลำประมำณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโค๊ชปรับอากาศ 
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เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

หลังอาหารกลางวัน น าท่านเดนิทาง สู่หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้

ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได  น าท่านชม

ทัศนยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขำฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิทีส่วยงาม  ชมทิวทัศน์

เมอืงซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา และ ใหท้่านอสิะเท ีย่ว

ชม ตลำดเมอืงซำปำ ( Love market ) ชมสนิคา้ทอ้งถ ิน่และชมบรรดาเหล่าชาวเขาไดเ้ดนิทาง

มารวมตัวกันอยู่ท ีน่ ี ่ดว้ยเครือ่งแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ จากนัน้น าท่าน Check-in เขา้ท ีพั่ก 

 

 

                   

 

 
 

 

ค ่ำ   

 

 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

อสิระกับการชมบรรยากาศยามค ่าคนืของเมอืงซาปา 

 

ทีพ่กั SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง    :  ซำปำ – Silver Water Fall – ลำวไก – Coc Leu Market – ฮำนอย 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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ออกเดนิทางสู่ Silver Water Fall น ้าตกสเีงนิ เป็นน ้าตกทีส่วยงามทีสุ่ดในเมอืงซาปา ไหลจาก

ยอดเขาฟานซีปัน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนจากระยะไกล  มคีวามสูงประมาณ 100 

เมตร มหีลายระดับ สายน ้าลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม 

 

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บำ่ย                                

 

หลังอาหาร กลางวัน 
 ตอ่มำเดนิทำงกลบัสู่จงัหวดัลำวไก เท ีย่วชมตัวจังหวัดลาวไก ชายแดนเวยีดนาม-จนีและเลอืก

ซือ้สนิคา้ ผลไมจ้ากเมอืงจนี ทีต่ลำด Coc Leu Market  และ 

เดนิทำงกลบัสู่กรุงฮำนอยโดยรถโค๊ดปรปัอำกำศ โดยใชเ้วลำประมำณ 5 ชม. 

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  MOON VIEW HOTEL  (ระดบั 3 ดำว) พกัทีฮ่ำนอย 1 คนื  

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง    :  ฮำนอย – สุสำนลุงโฮ – พพิธิภณัฑลุ์งโฮ – เจดยี์เสำเดยีว–  

                                         ชมเจดยีเ์ฉนิกว๊อก –  กรุงเทพฯ   (อำหำรกลำงวนัที่  Buffet Sen ) 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ชมสุสำนลุงโฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่

ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งที่ควบคุมอุณหภูมคิงที่ (หมำยเหตุ 

สุสำนโฮจิมินห ์จะปิดทุกวนัจนัทร์, วนัศุกร์ แล ะตลอดท ัง้เดือนกนัยำยนถึงเดือน

พฤศจิกำยนของทุกปี แต่สำมำรถชมบรเิวณภำยนอกได)้ ชมบา้นพักทีอ่ยู่อาศัยของท่าน

อดตีประธานธบิดโีฮจมินิห์ซึง่ครั้งหนึง่ใชเ้ป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวยีดนาม จากนัน้ชม วดั

เจดยีเ์สำเดยีว One Pillar Pagoda ทีม่อีายุกว่า 400 ปี เป็นเจดยี์ไมท้ ีม่คีวามงดงามมาก ตัง้อยู่

บนเสาตน้เดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวยีดนามมาแต่โบราณ จากนั้นน าท่านชม 

พพิธิภณัฑ์โฮจิมนิห ์ สถานทีแ่สดงประวัตกิารเดนิทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรูเ้พื่อกอบกูช้าต ิ

ภายในอาคาร มกีารจัดแบ่งเป็นหอ้งต่าง  ๆจัดแสดงงานศลิปะ และภาพถ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีต

ประธานาธบิดฯีเคยท าเมือ่ครัง้มชีวีติอยู่พรอ้มทัง้มหีอ้งจัดนทิรรศการ, หอ้งสมุด, หอ้งวจัิย และหอ้งประชุม 

 

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Buffet Sen )  

บำ่ย                                

ในช่วงบ่าย จากนั้นน าท่านชมทะเลสำบตะวนัตก ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย 

และชมเจดยีเ์ฉินกว๊อก เป็นหนึง่ในเจดยี์ท ีเ่ก่าแก่ท ี่สุดของเวียดนาม มีแผ่นศิลาจารกึท ี่มอีายุ

ตัง้แต่ปี ค.ศ.1639 เล่าถงึประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของเจดยี์นี ้ ฮานอย    

สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู่ สนำมบนินอยไบ เพือ่เดนิทำงสู่สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

 

17.30 น. เหนิฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิกำรต์ำรแ์อรเ์วยเ์ท ีย่วบนิที ่QR 835  
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19.15น. 
ถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ… 

 
 

 
หมำยเหตุ  : ภำยในสุสำนลุงโฮ รบกวนแตง่กำยสุภำพ เสื้อมแีขน กำงเกงคลุมเขำ่ 

 

VIET NAM HA NOI-HA LONG-SAPA-HA NOI 5D4N QR 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

มกรำคม :  

วันที ่18-22  มกราคม 2560 
17,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ท่ำนละ 4,500.- // รำคำเด็กทำรก INFANT  4,500.-  

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วม 

คำ่ทปิคนขบัรถ 40 บำท และไกดท์อ้งถิน่ 60บำทรวม100/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้กำรเดนิทำง 500 บำท / คน 

***คำ่ทิปหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร์***  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์ ** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
 

 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักล่ำว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลิกกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุ๊ปมกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลิกและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แต่วันจองจนถงึก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขอยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมด 
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4.4 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จ าท ีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าท ีพั่ก รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ    

 หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 **ส ำคญั!! วนัสบำยทวัรแ์อนดท์รำเวล ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคำ้เดนิทำงเข้ำ

ประเทศเวยีดนำมโดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมือง ท ัง้ไทยและเวยีดนำม ขึน้อยู ่

กบักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

หวัหนำ้ทวัรแ์ละมคัคุเทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลือใดๆไดท้ ัง้สิ้น** 

4.7 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
 - กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าท ีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เท่านัน้  

2.ค่าทีพั่กหอ้งละ2-3ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

     - เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนัและบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

     - กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

     - โรงแรมในเวยีดนามมลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่

มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกันดว้ย  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล] ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
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** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 3 ล้ำนบำท] 

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ทีจ่่าย3% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 
     5. ค่าทปิไกดท์อ้งถ ิน่ วันละ 60 บาท  / คน   
            - ทปิคนขับรถ วันละ  40 บาท / คน 
               รวมตลอดทัง้การเดนิทาง 400 บาท / คน 

*** ส่วนทปิของหวัหนำ้ทวัร ์แล้วแตค่วำมประทบัใจในกำรใหบ้รกิำร *** 

หมำยเหตุ :  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 

ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึ่งรว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเท ีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้าง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนือ่งจากอุบัตเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตรา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN – QR03  หน้า 10 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์ HALONG HANOI SAPA 5D4N 6683-QR-W07 

แลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเท ีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน

อุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีท ีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดินทาง ไม่

ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นท ี่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผิด

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆรายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อ

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ท ัง้นี้กำรขอสงวนสิทธดิงักล่ำว บรษิ ัท จะยดึถอืและค ำนงึถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึ่งรว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 
 
 

 

 


