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รหสัโปรแกรมทวัร ์   HANQR005 SAPA FANSIPAN 4D3N AUG17-QR-W07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *                                                       
 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

 
 

มถินุำยน : 29 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2560 14,900.- 
กรกฎำคม : 07-10 , 27-30    กรกฎาคม 2560 16,900.- 

เวยีดนำมเหนอื ฮำนอย ฮำลอง ซำปำ (Fansipan) 

4 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิ กำตำ้รแ์อรเ์วยส์ (QR) 
(สำยกำรบนิอนัดบั 1 ทีด่ที ีส่ดุในโลกของ สกำยแทร็กซ ์ปี 2015 ) 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์   HANQR005 SAPA FANSIPAN 4D3N AUG17-QR-W07 

กรกฎำคม : 13-16 กรกฎาคม 2560 14,900.- 
สงิหำคม : 03-06 , 24-27   สงิหาคม 2560 14,900.- 
 
 
 
 

 
 

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื -ฮาลอง X ✈ O 
CONG DOAN HA LONG 
3* HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

2 
ฮาลอง + ลอ่งเรอือา่วฮาลอง+ถ ้านางฟ้า –ฮานอย-ทะเลสาบคนื

ดาบ-วัดหง๊อกเซนิ-การแสดงโชวรห์ุน่กระบอกน ้า-ฮานอย 
O O O 

MOONVIEW  3* HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 

3 ฮานอย-ลาวไก ซาปา –Fansipan-ตลาดเมอืงซาปา-ซาปา O O O 

SUNNY MOUNTAINS 
VIEW  3* HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

4 ซาปา-ฮานอย-กรงุเทพฯ O O ✈  

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    :  กรงุเทพฯ – ฮำนอย– ฮำลอง- ชอ้ปป้ิงตลำดกลำงคนื-ฮำลอง  

11.30 น. 

 

14.25 น. 

คณะพรอ้มกันทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคำนเ์ตอร ์Qสายการบนิกำตำร์

แอรเ์วยส์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดย เทีย่วบนิที ่QR 834 

 

16.05 น.   สนำมบนินอยไบกรงุฮำนอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮำลองดนิแดนแห่งมังกรหลับใหลตัง้อยูใ่น จังหวัดกวา่งนงิหซ์ ึง่จังหวัดนี้

จะมพีรมแดนร่วมกับจนีทางทศิเหนือ โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร 

(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชม) ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่าร

เกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ(ีThanh Medical Shop อสิระชอ้ปป้ิงรำ้นยำ ระหวำ่งทำง) 

 

ค ำ่                                     รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 

 

น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึทีต่ลาดกลางคนืใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การตอ่รองสนิคา้ ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งมากมาย 
 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กCong Doan Halong HOTEL (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่  
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รหสัโปรแกรมทวัร ์   HANQR005 SAPA FANSIPAN 4D3N AUG17-QR-W07 

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

                               วดัหง็อกเซนิ – ชอ้ปป้ิงถนน 36 สำย –ชมกำรแสดงระบ ำ ตุก๊ตำน ำ้ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เดนิทางสู่ท่าเรอืเพือ่ล่องเรอืชมความงดงามของ อำ่วฮำลองเบย ์อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์

นัน้ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนามไดก้ล่าวถงึมงักรโบราณซึง่เคยร่อนมาลงในอา่วนี้เมือ่ครัง้

ดกึด าบรรพ์และชือ่ของฮาลอง ก็แปลไดว้่า มังกรร่อนลง เชญิท่านสัมผัสจากความงดงามและ

สมบรูณ์ของอา่วฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์าร

ยเูนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรปูรา่ง

แปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรยีงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที่มรีูปร่างแปลกตา 

ลักษณะทั่วไปของอา่วฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกวา่ 

1,000 เกาะ และมเีนื้อทีก่วา่ 4,000 ตารางกโิลเมตรซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอา่วตังเกีย๋ของทะเลจนี

ใต ้น าท่านเขา้ชม ถ ำ้นำงฟ้ำ ชมหนิงอกหนิยอ้ยต่างๆภายในถ ้า ที่ประดับตกแต่งดว้ยแสงสี

สวยงาม หนิแตล่ะกอ้นจะมลีักษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 

 

   
 

เทีย่ง                                  บรกิารอาหารกลางวัน บนเรอื (อำหำรซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทัศนข์องอา่วฮาลอง  

บำ่ย    

น าท่านเดนิทางกลับสู ่นครหลวงฮำนอย โดยระหว่างทาง น าท่านแวะชมศูนยห์ัตกรรมของคน

พกิารทีเ่มอืงไฮดวง (Hai Duong) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงมากมายเป็นของฝากคนทาง

บา้น และยังเป็นการอุดหนุนชว่ยเหลอืผูพ้กิารอกีดว้ย ถงึเมอืงฮานอย น าชมทะเลสำบคนืดำบ 

ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกล่าวว่า ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสู ้

รบกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหาร

จากจนีไดส้ักท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าล่องเรอืทีท่ะเลสาบแหง่นี้ ไดม้เีต่าขนาด

ใหญ่ตัวหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกับประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองค์
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รหสัโปรแกรมทวัร ์   HANQR005 SAPA FANSIPAN 4D3N AUG17-QR-W07 

ไดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกีครัง้ และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าให ้

บา้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าท่าน

ขา้ม สะพำนแสงอำทติย ์สแีดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วดั หง๊อกเซนิ วัดโบราณ ภายใน

ประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ ่ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวนี้ คอืเตา่ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 

ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาชา้นาน จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สำย  มี

สนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

ต่อมาน าท่านเดนิทางไปชมกำรแสดง ระบ ำตุ๊กตำน ำ้ ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของ

ประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้า

ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรเีวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอ

เรือ่งราวในชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถงึเมืองหลวง

ฮานอย 

   

 

ค ำ่                                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

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

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง :     ฮำนอย - ลำวไก – ซำปำ– Fansipan – อสิระชอ้ปป้ิงตลำดเมอืงซำปำ  

                         – ซำปำ 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์   HANQR005 SAPA FANSIPAN 4D3N AUG17-QR-W07 

เชำ้                                      
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัรบัประทำนอำหำรเชำ้ เดนิทำงสูล่ำวไก(ซำ

ปำ) 
 

 

น าทาน เดนิทางสูเ่มอืงซำปำ จังหวัด ลำวไก สูข่นุเขาหว่างเหลยีนเซนิ ไปยังเมอืงซาปา เมอืง

ซาปาเคยถูกใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที่ เขา้มาปกครองในสมยัอาณานคิม 

ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานีภเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ย

ใหญ่จงึท าใหม้อีากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทีย่วซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ในเวยีดนาม โดยใชเ้วลำประมำณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโค๊ชปรับอากาศ 

 

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 ในชว่งบา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ยอดเขำฟำนซปีันสงู 3,143 เมตร สงูทีส่ดุในอนิโดจนี ฟานซปัิน  
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รหสัโปรแกรมทวัร ์   HANQR005 SAPA FANSIPAN 4D3N AUG17-QR-W07 

ยอดเขาสงูสดุแห่งเวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนี จนไดรั้บการกล่าวขานวา่ “หลังคาแห่งอนิโด

จนี” บนความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู

อยา่งยิง่ สภาพป่าก็ยังคงมคีวามสมบรูณ์และสวยสดงดงามมาก ทว่าการเดนิเทา้สูย่อดเขาแห่งนี้

ไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่่อนขา้งชัน จนมเีฉพาะผูพ้สิมัยการเดนิป่าจากทั่ว

โลกเลอืกเป็นจุด หมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลังใจและชืน่ชมความงามของผนืป่าดนิ

รอ้นแห่งเอเชยี ใหท้่านอสิะเทีย่วชม ตลำดเมอืงซำปำ ( Love market ) ชมสนิคา้ทอ้งถิน่และ

ชมบรรดาเหล่าชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตัวกันอยูท่ีน่ี่ ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจ าเผ่าตา่งๆ จากนัน้

น าทา่น Check-in เขา้ทีพ่ัก 

 

                   
 

 

 
 

ค ำ่   

 

 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

อสิระกบัการชมบรรยากาศยามค า่คนืของเมอืงซาปา 

ทีพ่กั SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง    :  ซำปำ – ฮำนอย- กรงุเทพฯ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทำงกลบัสูก่รงุฮำนอยโดยรถโคด๊ปรปัอำกำศ โดยใชเ้วลำประมำณ 5 ชม.  

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย                                สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนินอยไบ เพือ่เดนิทำงสูส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ  
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รหสัโปรแกรมทวัร ์   HANQR005 SAPA FANSIPAN 4D3N AUG17-QR-W07 

17.30 น. เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิกำรต์ำรแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR 835  

19.15น. 
ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ… 

 
 

 
 

VIET NAM HA NOI-HA LONG-SAPA-FANSIPAN 4D3N QR 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

มถินุำยน : 29 มถินุายน – 02 

กรกฎาคม 2560 
14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

กรกฎำคม : 07-10 , 27-30  

กรกฎาคม 2560 
16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 

กรกฎำคม : 13-16กรกฎาคม 2560 
14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

สงิหำคม : 03-06 , 24-27   สงิหาคม 

2560 
14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

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

 
 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วม 

คำ่ทปิคนขบัรถ 40 บำท และไกดท์อ้งถิน่ 60บำทรวม100/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้กำรเดนิทำง 400 บำท / คน 

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

** แจกน ำ้ดืม่ 1 ขวด เฉพำะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 
 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

HAN – QR05 หนา้ 8 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   HANQR005 SAPA FANSIPAN 4D3N AUG17-QR-W07 

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

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

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ    

 หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ท ำธุรกจิเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำน ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคำ้เดนิทำงเข้ำ

ประเทศเวยีดนำมโดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและเวยีดนำม ขึน้อยู่

กบักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลูกคำ้ทุกทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

หวัหนำ้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2.คา่ทีพ่ักหอ้งละ2-3ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

     - เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

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

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

     - กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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     - 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 ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

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

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

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย3% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 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 400 บาท / คน 

*** สว่นทปิของหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตค่วำมประทบัใจในกำรใหบ้รกิำร *** 

หมำยเหต ุ:  

 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 
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 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก 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 ัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 
 


