
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

HAN – DD003 หนา้ 1 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  HAN003 HOLONG SAPA 5D4N AUG17-DD-W07 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม : 05-09 กรกฎาคม 2560 17,900.- 
สงิหาคม : 09-13 สงิหาคม 2560 17,900.- 

 
 

 
 
 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก-ซาปา –  Cat Cat Village – ภเูขาฮมั

รอง- อสิระชอ้ปป้ิงตลาดเมอืงซาปา – ซาปา 
X ✈ O 

HOLIDAY SAPA    3* 
HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

2 
ซาปา – Silver Water Fall – ลาวไก – Coc Leu Market - ฮานอย 

- ทะเลสาบคนืดาบ – วัดหง็อกเซนิ – ฮานอย 
O O O 

MOONVIEW  3* HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วนั 4 คนื  

 

โดยสายการบนิ นกแอร ์(DD) 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  HAN003 HOLONG SAPA 5D4N AUG17-DD-W07 

3 ฮานอย – วหิารวรรณกรรม –ฮาลอง O O O 
CONG DOAN HOTEL   
3* HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

4 
ฮาลองเบย–์ ถ ้านางฟ้า   -ฮานอย – ชมการแสดงระบ าตุก๊ตาน ้า 

-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย  - ฮานอย 
O O O 

MOONVIEW  3* HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 

5 
ฮานอย-สสุานลงุโฮ- วดัเจดยีเ์สาเดยีว-พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์– ชม

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

วนัแรกของการเดนิทาง    :  กรงุเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก-ซาปา –  Cat Cat Village – ภเูขาฮมัรอง 

                               - อสิระชอ้ปป้ิงตลาดเมอืงซาปา – ซาปา 

04.00 น. 

 

06.10 น 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  

เคานเ์ตอร ์Nok Airโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3202 

 

 

08.20 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

 

เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทีม่แีมน่ ้าไหลผา่น” ซึง่หมายถงึแมน่ ้า

แดงทีไ่หลผา่นตวัเมอืงฮานอย อนัเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูท่างเหนอืของ

ประเทศ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี  

น าทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวดั ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยงัเมอืงซาปา เมอืง

ซาปาเคยถกูใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที ่เขา้มาปกครองในสมยัอาณานคิม 

ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานภีเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ย

ใหญจ่งึท าใหม้อีากาศเย็นตลอดปี ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุแหง่

หนึง่ในเวยีดนาม  โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม. โดยการน ัง่รถโคช๊ปรบัอากาศ  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

น าท่านเดนิทาง สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได  น าท่านชมทัศนียภาพทะเล

หมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิทีส่วยงาม ชมทวิทัศนเ์มอืงซาปาในมมุมอง

แบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา และ ใหท้่านอสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซา

ปา ( Love market ) ชมสนิคา้ทอ้งถิน่และชมบรรดาเหล่าชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตัวกันอยูท่ีน่ี่ 

ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจ าเผา่ตา่งๆ จากนัน้น าทา่น Check-in เขา้ทีพ่ัก 

 

ค า่                                     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

 

น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY SAPA    HOTEL (ระดบั 3 ดาว)  หรอืเทยีบเทา่ พกัซาปา 1 

คนื 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  HAN003 HOLONG SAPA 5D4N AUG17-DD-W07 

วนัทีส่องของการ  :  ซาปา – Silver Water Fall – ลาวไก – Coc Leu Market - ฮานอย  

                         - ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหง็อกเซนิ – ฮานอย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall น ้าตกสเีงนิ เป็นน ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจาก

ยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล  มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร 

มหีลายระดับ สายน ้าลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม 

ตอ่มาเดนิทางกลบัสูจ่งัหวดัลาวไก เทีย่วชมตัวจังหวดัลาวไก ชายแดนเวยีดนาม - จนีและเลอืก

ซือ้สนิคา้ ผลไมจ้ากเมอืงจนี ทีต่ลาด Coc Leu Market  และ 

เดนิทางกลบัสูก่รงุฮาลองโดยรถโคด๊ปรปัอากาศ โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม. 

 

เทีย่ง                                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย    

น าท่านเดนิทางกลับสู ่นครหลวงฮานอย โดยระหว่างทาง น าท่านแวะชมศูนยห์ัตกรรมของคน

พกิารทีเ่มอืงไฮดวง (Hai Duong) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงมากมายเป็นของฝากคนทาง

บา้น และยงัเป็นการอดุหนุนชว่ยเหลอืผูพ้กิารอกีดว้ย ถงึเมอืงฮานอยตอ่มา 

จากนัน้น าทา่น ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นีม้ ี

ต านานกลา่ววา่ ในสมยัทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งคราม

มาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่

ไดม้าล่องเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้  ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตัวหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่

ท าสงครามกับประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกี

ครัง้ และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองค์

ไดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี ้ 

น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วดั หง๊อกเซิน วัดโบราณ 

ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ ่ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวนี ้คอืเตา่ศักดิส์ทิธิ ์1 

ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน 

 

 

ค า่                                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  MOON VIEW HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) พกัทีฮ่านอย 1 คนื  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง :     ฮานอย – วหิารวรรณกรรม –ฮาลอง 
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เชา้                                      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่านชม วดัแห่งวรรณกรรม  วัดโบราณ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับรอ้ยปี เป็น

มหาวทิยาลัยแหง่แรกและเป็นสถานทีใ่ชส้อบจองหงวนในสมยัโบราณ ภายในวัดประกอบดว้ยป้าย

หนิประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่านเป็น จองหงวน และม ีศาลเทพเจา้ขงจือ้ และสานุศษิย ์ปัจจุบันเป็น

วัดทีนั่กเรยีนนักศกึษาเวยีดนามมาขอพรในการสอบ    

 

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

น าหลังอาหารกลางวัน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับใหลตัง้อยู่

ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซ ึง่จังหวัดนี้จะมพีรมแดนร่วมกับจีนทางทศิเหนือ โดยรถโคช้ปรับอากาศ 

ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่าร

เกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจี ขจ ี(Thanh Medical Shop อสิระชอ้ปป้ิงรา้นยา ระหวา่ง

ทาง) 

 

      ค ่า   

 

 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึทีต่ลาดกลางคนื ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ

ตอ่รองสนิคา้ไมว่า่จะเป็นกระเป๋าหรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 

น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  ทีพ่กั CONG DOAN HOTEL   (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัทีฮ่าลอง 

1 คนื 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง    : ฮาลองเบย–์ ถ า้นางฟ้า   -ฮานอย – ชมการแสดงระบ าตุก๊ตาน า้ 

                               -ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย  - ฮานอย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เดนิทางสู่ท่าเรอืเพือ่ล่องเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์

นัน้ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม ไดก้ลา่วถงึมงักรโบราณซึง่เคยรอ่นมาลงในอา่วนีเ้มือ่ครัง้

ดกึด าบรรพ์ และชือ่ของฮาลอง ก็แปลไดว้่า มังกรร่อนลง เชญิท่านสัมผัสจากความงดงามและ

สมบรูณ์ของอา่วฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์าร

ยเูนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรปูรา่ง

แปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรยีงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที่มรีูปร่างแปลกตา 

ลักษณะทั่วไปของอา่วฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกวา่ 1,000 เกาะ และมี

เนื้อทีก่ว่า 4,000 ตารางกโิลเมตร ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอา่วตังเกีย๋ของทะเลจนีใต ้น าท่านเขา้ชม 
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ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยตา่งๆภายในถ ้า ทีป่ระดับตกแต่งดว้ยแสง สสีวยงาม หนิแต่ละกอ้น

จะมลีักษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวัน  บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทัศนข์องอา่วฮาลอง  

บา่ย                                

น าท่านเดนิทางกลับสู่ นครหลวงฮานอย โดยระหว่างทาง น าท่านแวะชมศูนยห์ัตกรรมของคน

พกิารทีเ่มอืงไฮดวง (Hai Duong) ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงมากมายเป็นของฝากคนทาง

บา้น และยงัเป็นการอดุหนุนชว่ยเหลอืผูพ้กิารอกีดว้ย ถงึเมอืงฮานอย 

น าท่านเดนิทางไปชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาน า้ ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศ

เวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเช ิดหุ่นกระบอก (เช ิดจากในน ้ า

ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครือ่งดนตรเีวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอ

เรือ่งราวในชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกลา่วถงึ 

เมืองหลวงฮานอยจากนั้นน าท่าน อสิระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสนิคา้ราคาถูกใหท้่านได ้

เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ (Tan Sinh The Bamboo 

Shop , Viet Hoa Jewelry Shop อสิระชอ้ปป้ิง ระหวา่งการเดนิทาง) 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  MOON VIEW HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) พกัทีฮ่านอย 1 คนื  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    :  ฮานอย – สสุานลงุโฮ – พพิธิภณัฑล์งุโฮ – เจดยีเ์สาเดยีว  

                             – ชมเจดยีเ์ฉนิกวอ๊ก   - กรงุเทพฯ   (อาหารกลางวนัที ่ Buffet Sen)) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ชมสสุานลงุโฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมรา่งของรัฐบรุษุอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่

ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งที่ควบคุมอุณหภูมคิงที่ (หมายเหต ุ

สุสานโฮจิม ินห์จะปิดทุกวนัจนัทร์, วนัศุกร์ และตลอดท ัง้เดือนกนัยายนถึงเดือน

พฤศจกิายนของทุกปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ ชมบา้นพักที่อยู่อาศัยของท่าน

อดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศูนยบ์ัญชาการในสงครามเวยีดนาม จากนัน้ชม วดั

เจดยีเ์สาเดยีว One Pillar Pagoda ทีม่อีายกุว่า 400 ปี เป็นเจดยีไ์มท้ีม่คีวามงดงามมาก ตัง้อยู่

บนเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเป็นทีเ่คารพสักการะของชาวเวยีดนามมาแต่โบราณ จากนัน้น าท่านชม 

พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์สถานที่แสดงประวัตกิารเดนิทางของลุงโฮ ในการศกึษาหาความรูเ้พื่อกอบกูช้าต ิ

ภายในอาคาร มีการจัดแบ่งเป็นหอ้งต่าง ๆ  จัดแสดงงานศลิปะ และภาพถ่ายต่างๆซึง่เป็นกจิกรรมที่อดีต

ประธานาธบิดฯีเคยท าเมือ่ครัง้มชีวีติอยูพ่รอ้มทัง้มหีอ้งจัดนทิรรศการ, หอ้งสมดุ, หอ้งวจิัย และหอ้งประชมุ 
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เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (Buffet Sen )  

บา่ย         

ค า่                        

ในชว่งบ่าย จากนัน้น าท่านชมทะเลสาบตะวนัตก ซึง่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย 

และชมเจดยีเ์ฉนิกว๊อก เป็นหนึ่งในเจดยีท์ีเ่ก่าแก่ที่สุดของเวยีดนาม มแีผ่นศลิาจารกึที่มอีายุ

ตัง้แตปี่ ค.ศ.1639 เลา่ถงึประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานของเจดยีน์ี ้ ฮานอย 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 

20.50 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3207  

23.00 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ  

 
หมายเหต ุ : ภายในสสุานลงุโฮ รบกวนแตง่กายสภุาพ เสือ้มแีขน กางเกงคลมุเขา่ 

 
 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

กรกฎาคม : 05-09 กรกฎาคม 

2560 
17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 

สงิหาคม : 09-13 สงิหาคม 

2560 
17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทา่นละ 3,000.- // ราคาเด็กทารก INFANT   (ไมม่ี

คา่ใชจ้า่ย ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้นะ) 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วม 

คา่ทปิคนขบัรถ 40 บาท และไกดท์อ้งถิน่ 60บาทรวม100/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 500 บาท / คน 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์  HAN003 HOLONG SAPA 5D4N AUG17-DD-W07 

 เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั             เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้

ประเทศเวยีดนามโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเวยีดนาม ขึน้อยู่

กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

หวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2.คา่ทีพ่ักหอ้งละ2-3ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
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     - เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

     - กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

     - โรงแรมในเวยีดนามมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
     5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ วนัละ 60 บาท  / คน   
            - ทปิคนขบัรถ วันละ  40 บาท / คน 
               รวมตลอดทัง้การเดนิทาง 500 บาท / คน 

*** สว่นทปิของหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามประทบัใจในการใหบ้รกิาร *** 

หมายเหต ุ:  
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 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน

อบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่

ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆรายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 
 
 

 

 


