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รหสัโปรแกรมทวัร ์HAN-QR003 HANOI HALONG 4D3N DEC17-QR-W07 

 

 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:   

 

 
 

กนัยำยน : 14-17,21-24   กันยายน 2560 / วนัที ่28 กันยายน – 01 ตลุาคม 2560 12,900.- 
ตลุำคม : 5-8,12-15,19-22,26-29   ตลุาคม 2560  12,900.- 
พฤศจกิำยน : 02-05,09-12,23-26 พฤศจกิายน 2560 12,900.- 
ธนัวำคม : 07-10 , 08-11 ธันวาคม 2560 13,900.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 –นงิหบ์งิห ์  O O O 
YEN NHI 3* HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3 
นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืฮาลองบก+ถ ้าต ากอ๊ก-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-

วัดหง๊อกเซนิ-การแสดงโชวรห์ุน่กระบอกน ้า-ฮานอย 
O O O 

MOONVIEW  3* HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 

4 
ฮานอย-สสุานลงุโฮ- วดัเจดยีเ์สาเดยีว-พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์– ชอ้ป

ป้ิงถนน 36 สาย- กรงุเทพฯ (อาหารกลางวัน ที ่BUFFET SEN ) 
O O ✈  

วนัแรกของกำรเดนิทำง    :  กรงุเทพฯ – ฮำนอย– ฮำลอง- ชอ้ปป้ิงตลำดกลำงคนื-ฮำลอง  

 เวยีดนำมเหนอื ฮำนอย ฮำลอง นงิหบ์งิห ์

4 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิ กำตำ้รแ์อรเ์วยส์ (QR) 
(สำยกำรบนิอนัดบั 1 ทีด่ที ีส่ดุในโลกของ สกำยแทร็กซ ์ปี 2015 ) 
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11.30 น. 

 

14.25 น. 

คณะพรอ้มกันทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคำนเ์ตอร ์Qสายการบนิกำตำร์

แอรเ์วยส์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดย เทีย่วบนิที ่QR 834 

 

16.15 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 าคณะเขา้สูท่ีพั่ก Cong Doan Halong HOTEL (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่องของกำร  :  ฮำลอง+ลอ่งเรอือำ่วฮำลอง +ถ ำ้นำงฟ้ำ -นงิหบ์งิห ์  

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  
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บำ่ย    

หลังอาหารกลางวัน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซ ึง่อยูท่างตอนใตข้องเมอืงฮานอย 

เป็นจังหวัดทีม่คีวามพเิศษทางธรรมชาต ิซึง่เป็นลักษณะเด่นอยูอ่ยา่งหนึง่คอื มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นทีชุ่ม่น ้า 

ในอาณาเขตอนักวา้งใหญไ่พศาล จนพืน้ทีนั่น้ถกูเรยีกวา่ “ อา่วฮาลองบนแผ่นดนิ หรอื ฮาลองบก

(Tan Sinh The Bamboo Shop , Viet Hoa Jewelry Shop อสิระช้อปป้ิง ระหว่ำงกำร

เดนิทำง) 

 

ค ำ่                                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมYEN NHI HOTEL (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง :     นงิหบ์งิห ์+ ลอ่งเรอืฮำลองบก +ถ ำ้ต ำกอ๊ก-ฮำนอย –ทะเลสำบคนืดำบ –

วดัหงอ๊กเซนิ –กำรแสดงโชวห์ุน่กระบอดน ำ้-ฮำนอย 

เชำ้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นลอ่งเรอืพำย ลอ่งไปตำมคลอง ซึง่สองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขาหนิปนู ชมทวิทัศนอ์นั

งดงามเขยีวขจแีละบรรยากาศอันแสนสดชืน่ ระหว่างทางไปชมถ ้าต่างๆจะผ่านนาขา้ว ซึง่มอียูท่ัง้

สองขา้งทาง จากนัน้น าทา่นชม ถ ำ้ต ำกอ๊ก เป็นถ ้าทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยอนัน่ามหัศจรรย ์ซึง่ซอ่นตัว

อยูใ่นความลกึของเทอืกเขา ภเูขาและทะเลเป็นอันหนึง่อันเดยีวกัน ท าใหท้ีน่ี่มภีูมปิระเทศทีร่าว

กบัภาพวาด 

 

  เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงฮำนอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทีม่แีมน่ ำ้ไหลผำ่น”ซึง่หมายถงึแมน่ ้า

แดงที่ไหลผ่านตัวเมอืงฮานอย อันเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ทางเหนือของ

ประเทศ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี ชมทะเลสำบคนืดำบ ทะเลสาบใจกลางเมอืง

ฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามท าสงครามสูร้บกับประเทศจีน 

กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้ักท ี

ท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าล่องเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตัวหนึง่ได ้

คาบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท าสงครามกับประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ 

พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกีครัง้ และไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสุข 

เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าท่านขา้ม สแีดงสดใสสู่

กลางทะเลสาบคนืดาบ ชมวดั หงอ๊กเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ 

เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สทิธิ ์1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ใน

ทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาชา้นาน ชมกำรแสดง ระบ ำตุ๊กตำน ำ้ ศลิปกรรมประจ ำชำต ิ
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เอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก 

(เชดิจากในน ้าผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) 

น าเสนอเรือ่งราวในชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถงึเมอืง

หลวงฮานอย 

ค ำ่ 

 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม MOONVIEW HOTEL (ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง    :  ฮำนอย –สสุำนลงุโฮ –วดัเจดยีเ์สำเดยีว –พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์–   

                                      ชอ้ปป้ิง ถนน 36 สำย-กรงุเทพฯ (อำหำรกลำงวนั ที ่BUFFET SEN ) 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ชมสสุำนลงุโฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมรา่งของรัฐบรุษุอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่

ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งที่ควบคุมอุณหภูมคิงที่ (หมำยเหต ุ

สุสำนโฮจิม ินห์จะปิดทุกวนัจนัทร์, วนัศุกร์ และตลอดท ัง้เดือนกนัยำยนถึงเดือน

พฤศจกิำยนของทุกปี แตส่ำมำรถชมบรเิวณภำยนอกได)้ ชมบา้นพักที่อยู่อาศัยของท่าน

อดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศูนยบ์ัญชาการในสงครามเวยีดนาม จากนัน้ชม วดั

เจดยีเ์สำเดยีว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไมท้ี่มีความงดงามมาก 

ตัง้อยูบ่นเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเป็นทีเ่คารพสักการะของชาวเวยีดนามมาแต่โบราณ จากนัน้น า

ท่านชมพพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์สถานทีแ่สดงประวัตกิารเดนิทางของลุงโฮ ในการศกึษาหาความรู ้

เพือ่กอบกูช้าต ิภายในอาคาร มกีารจัดแบง่เป็นหอ้งตา่ง ๆ จัดแสดงงานศลิปะ และภาพถ่ายตา่งๆ

ซึง่เป็นกจิกรรมที่อดีตประธานาธบิดีฯเคยท าเมื่อครัง้มีชีวติอยู่พรอ้มทัง้มีหอ้งจัดนิทรรศการ, 

หอ้งสมดุ, หอ้งวจิัย และหอ้งประชมุ 

 

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (Buffet Sen)  

บำ่ย                                

จากนัน้น าทา่นชม ทะเลสำบตะวนัตก ซึง่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย  จากนัน้เชญิ

ท่าน อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สำย  มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 

17.30 น. เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิกำรต์ำรแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR 835  

19.15 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ…  
 
หมำยเหต ุ : ปีนี ้สสุานลงุโฮปิดบรูณะ 3 เดอืน (04 Sep - 04 Dec 17)  

การปิดดังกลา่วท าใหท้วัรส์ามารถไปชมเทีย่วไดแ้ค ่บา้นลงุโฮ วัดเสาเดยีว พพิธิภณัฑล์งุโฮ (เขา้สสุานไมไ่ด)้  
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VIETNAM HANOI-HALONG-NINHBINH-HANOI 4D3N QR 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

กนัยำยน : 14-17,21-24   กันยายน 

2560 / วนัที ่28 กันยายน – 01 

ตลุาคม 2560 

12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

ตลุำคม : 5-8,12-15,19-22,26-29   

ตลุาคม 2560 
12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

พฤศจกิำยน : 02-05,09-12,23-26 

พฤศจกิายน 2560 
12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

ธนัวำคม : 07-10 , 08-11 ธันวาคม 

2560 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

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

 

 โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุำน ำพำสปอรต์ตดิตวัมำในวนัเดนิทำง 
พำสปอรต์ตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง 
และตอ้งมหีนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 6 หนำ้  
หมำยเหต ุ: ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ 
มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอื
มำรดำแนบมำดว้ย 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วม 

คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  รวม 200/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้กำรเดนิทำง 800 บำท / คน 

*** เร ิม่ต ัง้แตเ่ดอืน JUL 2017 เป็นตน้ไป ***  

***คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของ หวัหนำ้ทวัร*์**  

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

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 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 

4.4 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 เขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

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

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 
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     - 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 

     - 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 
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     5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ  ทปิคนขบัรถ   รวม 200 บาท / ทา่น / วัน  
             รวมตลอดทัง้การเดนิทาง 800 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 

 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 

 

 
 

 


