
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์NorthVN Hanoy Halong Zapa-DEC-5D-QR-W07 

  

 

 ชมความงดงามของ “ซาปา” เมอืงหลังคาโลกแหง่อนิโดจนี “โดยน ัง่รถโคช๊ปรบัอากาศ” 

 ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว “ฮาลองเบย”์ 

 เคารพศพประธานาธบิดโีฮจมินิห ์วรีบรุษุของชาวเวยีดนาม 

 ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 36 สาย 

            พเิศษ ! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, ซฟีู้ ด และบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิรสเลศิ (Buffet Sen ) 

ก าหนดการเดนิทาง  
วนัที ่ 20-24,27-31  ก.ค. 59     ราคา  14,900  บาท 
วนัที ่ 17-21 ,24-28 ส.ค. 59     ราคา  14,900  บาท 
วนัที ่ 21-25 ก.ย. 59       ราคา  14,900  บาท  
วนัที ่ 28 ก.ย.-02 ต.ค.59      ราคา  14,900  บาท  
วันที ่ 19-23  ต.ค.59         ราคา  15,900  บาท 
วันที ่  08-12  ธ.ค. 59         ราคา  17,900  บาท 
วันที ่  29  ธ.ค. – 02 ม.ค. 60        ราคา  18,900  บาท 
 

ไฟลบ์นิ : 

QR834 BKK-HAN  14.25-16.15 

QR835  HAN-BKK 17.30-19.15 

 

 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง ซาปา 
5 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้รแ์อรเ์วย ์
(สายการบนิอนัดบั 1 ทีด่ที ีส่ดุในโลกของ สกายแทร็กซ ์ปี 2015) 
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 1. กรงุเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง 

2. ฮาลองเบย ์– ถ ้านางฟ้า –ฮานอย –ชอ้ปป้ิง 

ถนน 36 สาย - ระบ าตุ๊กตาน ้า – ฮานอย 

3. ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village 

– ภเูขาฮมัรอง-ชอ้ปป้ิง ตลาดเมอืง ซาปา 

4. ซาปา – น ้าตกสเีงนิ –ลาวไก - Coc Leu 

Market - ฮานอย 

5. ฮานอย – สสุานลงุโฮ – พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห–์ 

เจดยีเ์สาเดยีว - ชมเจดยีเ์ฉนิกว๊อก -กรงุเทพฯ

  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื  

11.30 น. 
 
 

คณะพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ

กาตารแ์อรเ์วยส์  โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

14.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดย เทีย่วบนิที ่QR 834  
16.15 น. 
 

 ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มงักรหลับใหลตัง้อยูใ่น จังหวัดกวา่งนงิหซ์ ึง่จังหวัดนีจ้ะมพีรมแดน

ร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ 

ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

การเกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ ี 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 
 
 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึทีต่ลาดกลางคนื ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ

กบัการตอ่รองสนิคา้ไมว่า่จะเป็นกระเป๋าหรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 

ทีพ่กั โรงแรม  Cong Doan Halong HOTEL  (ระดบั 3 ดาว)หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง  ฮาลองเบย–์ ถ า้นางฟ้า– ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหง็อกเซนิ – ชอ้ป

ป้ิงถนน 36 สาย –ชมการแสดงระบ า ตุก๊ตาน า้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

 

 

 

เดนิทางสูท่่าเรอืเพือ่ล่องเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อา่วฮาลอง หรอื ฮาลอง

เบย ์นัน้ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม ไดก้ล่าวถงึมังกรโบราณซึง่เคยร่อนมาลงใน

อา่วนี้เมือ่ครัง้ดกึด าบรรพ์ และชือ่ของฮาลอง ก็แปลไดว้่า มังกรรอ่นลง เชญิท่านสัมผัสจาก

ความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง
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 ธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ด ้

แต่งแตม้ดว้ยเกาะหนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรยีงตัวกันอย่างสวยงาม  

ผา่นเกาะตา่งๆ ทีม่รีปูรา่งแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอา่วฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก 

เกาะนอ้ยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ และมเีนื้อทีก่ว่า 4,000 ตารางกโิลเมตร ซึง่เป็นส่วนหนึง่

ของอา่วตังเกีย๋ของทะเลจนีใต ้น าท่านเขา้ชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยต่างๆภายในถ ้า 

ที่ประดับตกแต่งดว้ยแสง สสีวยงาม หนิแต่ละกอ้นจะมลีักษณะคลา้ยกับสัตว์ตามแต่ท่าน

จนิตนาการ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน  บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทัศนข์องอา่วฮาลอง 
 

 

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่นครหลวงฮานอย โดยระหวา่งทาง น าท่านแวะชมศูนยห์ัตกรรมของ

คนพกิารที่เมอืงไฮดวง (Hai Duong) ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงมากมายเป็นของ

ฝากคนทางบา้น และยังเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผูพ้กิารอีกดว้ย ถงึเมืองฮานอย น าชม

ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ตี านานกล่าวว่า ในสมัย

ทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน 

แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักที ท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้า

ลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี ้ไดม้เีต่าขนาดใหญต่ัวหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท า

สงครามกบัประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกี

ครัง้ และไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสุข เมื่อเสร็จศกึสงครามแลว้ 

พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสู่

กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วดั หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ 

เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เต่าตัวนี้ คอืเต่าศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบ

แหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่น

ไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

ต่อมาน าท่านเดนิทางไปชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาน า้ ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์

ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิ

จากในน ้าผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) 

น าเสนอเรือ่งราวในชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถงึ

เมอืงหลวงฮานอย 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  MOON VIEW HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) พกัทีฮ่านอย 1 คนื  
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 วนัทีส่าม  ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village – ภเูขาฮมัรอง-อสิระชอ้ปป้ิง

ตลาดเมอืงซาปา – ซาปา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเชา้ เดนิทางสูล่าวไก

(ซาปา) 

 

 น าทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวัด ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยงัเมอืงซาปา 

เมอืงซาปาเคยถกูใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที ่ เขา้มาปกครองในสมยั

อาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานภีเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้ม

ดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึท าใหม้อีากาศเย็นตลอดปี ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดรั้บความ

นยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวยีดนาม โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโค๊ชปรับ

อากาศ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย หลังอาหารกลางวัน น าท่านเดนิทาง สู่หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขา

เผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได  

น าท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิทีส่วยงาม 

ชมทวิทัศน์เมอืงซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา และ 

ใหท้่านอสิะเที่ยวชม ตลาดเมอืงซาปา ( Love market ) ชมสนิคา้ทอ้งถิน่และชมบรรดา

เหล่าชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตัวกันอยู่ทีน่ี่ ดว้ยเครือ่งแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ จากนัน้น า

ทา่น Check-in เขา้ทีพ่ัก 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 อสิระกบัการชมบรรยากาศยามค ่าคนืของเมอืงซาปา 

ทีพ่กั SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ซาปา – Silver Water Fall – ลาวไก – Coc Leu Market – ฮานอย  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม      
 ออกเดนิทางสู่ Silver Water Fall น ้าตกสีเงนิ เป็นน ้าตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา 

ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนจากระยะไกล  มีความสูง

ประมาณ 100 เมตร มหีลายระดับ สายน ้าลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย หลังอาหาร กลางวัน  

 ตอ่มาเดนิทางกลบัสูจ่งัหวดัลาวไก เทีย่วชมตัวจังหวัดลาวไก ชายแดนเวยีดนาม-จนีและ

เลอืกซือ้สนิคา้ ผลไมจ้ากเมอืงจนี ทีต่ลาด Coc Leu Market  และ 

เดนิทางกลบัสูก่รงุฮานอยโดยรถโคด๊ปรปัอากาศ โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  MOON VIEW HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) พกัทีฮ่านอย 1 คนื  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์NorthVN Hanoy Halong Zapa-DEC-5D-QR-W07 

 วนัทีห่า้         ฮานอย – สสุานลงุโฮ – พพิธิภณัฑล์งุโฮ – เจดยีเ์สาเดยีว–  ชมเจดยีเ์ฉนิกวอ๊ก – 

                    กรงุเทพฯ   (อาหารกลางวนัที ่ Buffet Sen ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม      

 ชมสุสานลุงโฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธบิดีโฮจิ

มนิห์ ซึง่ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งที่ควบคุมอุณหภูมคิงที ่

(หมายเหต ุสสุานโฮจมินิหจ์ะปิดทกุวนัจนัทร,์ วนัศกุร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึ

เดอืนพฤศจกิายนของทุกปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ ชมบา้นพักทีอ่ยูอ่าศัย

ของท่านอดีตประธานธบิดีโฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึ่งใชเ้ป็นศูนยบ์ัญชาการในสงครามเวยีดนาม 

จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว One Pillar Pagoda ทีม่อีายกุวา่ 400 ปี เป็นเจดยีไ์มท้ีม่คีวาม

งดงามมาก ตัง้อยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวยีดนามมาแต่

โบราณ จากนั้นน าท่านชม พิพิธภณัฑโ์ฮจมินิห  ์สถานที่แสดงประวัตกิารเดินทางของลุงโฮ ใน

การศกึษาหาความรูเ้พือ่กอบกูช้าต ิภายในอาคาร มกีารจัดแบ่งเป็นหอ้งต่าง ๆ  จัดแสดงงานศลิปะ และ

ภาพถ่ายต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดีฯเคยท าเมื่อครัง้มีชีวติอยู่พรอ้มทั ้งมีหอ้งจัด

นทิรรศการ, หอ้งสมดุ, หอ้งวจิัย และหอ้งประชมุ  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (Buffet Sen )  

บา่ย ในช่วงบ่าย จากนั้นน าท่านชมทะเลสาบตะวนัตก ซึง่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุง

ฮานอย และชมเจดยีเ์ฉนิกว๊อก เป็นหนึง่ในเจดียท์ี่เก่าแก่ทีสุ่ดของเวยีดนาม มแีผ่นศลิา

จารกึที่มีอายุตั ้งแต่ปี ค.ศ.1639 เล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเจดีย์นี้  ฮานอย   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 

17.30 น. เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิการต์าร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 835  

19.15 น.
  

ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…  
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โปรแกรม :  เวยีดนามเหนอื – ฮานอย – ฮาลอง – ซาปา 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งคู ่ 

(หอ้งละ 2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 

มเีตยีงเสรมิ  

พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น 

ราคาเด็ก 

ไมม่เีตยีง

เสรมิ  

พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว 

วนัที ่20-24,27-31  ก.ค. 59   14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที ่17-21 ,24-28 ส.ค. 59 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที ่21-25 ก.ย. 59 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที ่28 ก.ย.-02 ต.ค. 59 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที ่ 19-23 ต.ค. 59   15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัที ่ 08-12 ธ.ค. 59    17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60    18,900.- 17,900.- 16,900.- 3,500.- 

 

แหลง่ทอ่งเทีย่วในโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง

ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง 

    โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

เมอืงซาปา อา่วฮาลองเบย ์ ระบ าตุก๊ตาน า้ 
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*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ 

 (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2.  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3.  คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4.  คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5.  คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6.  คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

  ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

  ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1.  คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ ,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดี,คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, 

     คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,คา่รักษาพยาบาล  กรณีเกดิการ 

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4.  คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5.  คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
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 6.  คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง  

7.  คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์) 

 

เงือ่นไขการจอง 

วางเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

 

หมายเหต ุ

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของ หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรณุาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้  

2.   การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

3.   หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

 กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรค

ประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่น

และครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

 ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 

เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและ

รา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิ

เทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ 

 หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 

 หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  

 จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

4.  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของ

ทา่น  

5.  กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

6.  กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได  ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่า

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,

หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่

ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ  

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในเวยีดนามมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน

ดว้ย  

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีที่ผูร้่วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 


