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 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 ) 

 ***พเิศษ ! FREE WIFI ON BUS ***   
                                            

ก าหนดการเดนิทาง:  วนัที ่14-18 ก.ย.59                           ราคา14,900.-   

                                     วนัที ่10-14 ส.ค.59                           ราคา15,900.-  

 

1. กรงุเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง 

2. ฮาลองเบย ์– ถ ้านางฟ้า –ฮานอย –ชอ้ปป้ิง 

ถนน 36 สาย - ระบ าตุ๊กตาน ้า – ฮานอย 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง ซาปา 
5 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนินกแอร ์(DD) 
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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 – วหิารวรรณกรรม-  ฮาลอง – ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื  

04.00 น. 

 
 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  

 เคานเ์ตอร ์Nok Airโดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

06.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3202  

08.20 น. 

 

 ถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ น าทา่นชม วดัแหง่

วรรณกรรม วัดโบราณ ทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับรอ้ยปี เป็นมหาวทิยาลัยแหง่แรกและ

เป็นสถานทีใ่ชส้อบจองหงวนในสมยัโบราณ ภายในวัดประกอบดว้ยป้ายหนิประกาศรายชือ่ผูส้อบ

ผา่นเป็น จองหงวน และม ีศาลเทพเจา้ขงจือ้ และสานุศษิย ์ปัจจบุนัเป็นวัดทีนั่กเรยีนนักศกึษา

เวยีดนามมาขอพรในการสอบ   

 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

เทีย่ง 
บา่ย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มงักรหลับใหลตัง้อยูใ่น จังหวัดกวา่งนงิหซ์ ึง่

จังหวัดนีจ้ะมพีรมแดนรว่มกบัจนีทางทศิเหนอื ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. โดยรถโคช้

ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความ

เป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ ี(Thanh Medical Shop อสิระชอ้ปป้ิงรา้นยา 

ระหวา่งทาง) 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 
 
 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึทีต่ลาดกลางคนื ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการ

ตอ่รองสนิคา้ไมว่า่จะเป็นกระเป๋าหรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 

ทีพ่กั โรงแรม  BLUE SKY HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง ฮาลองเบย–์ ถ า้นางฟ้า– ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหง็อกเซนิ–ชมการแสดงระบ า 

ตุก๊ตาน า้ -ฮานอย 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

เดนิทางสูท่่าเรอืเพื่อล่องเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อ่าวฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์

นัน้ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม ไดก้ลา่วถงึมงักรโบราณซึง่เคยร่อนมาลงในอา่วนีเ้มือ่ครัง้

ดกึด าบรรพ์ และชือ่ของฮาลอง ก็แปลไดว้่า มังกรร่อนลง เชญิท่านสัมผัสจากความงดงามและ

สมบรูณ์ของอา่วฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์าร

ยูเนสโกเ้มื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาตทิี่ไดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหินปูน

รปูรา่งแปลกตานับพันเกาะ สลับซบัซอ้นเรยีงตัวกนัอยา่งสวยงาม  ผา่นเกาะตา่งๆ ทีม่รีปูรา่งแปลก

ตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ 

และมเีนื้อทีก่ว่า 4,000 ตารางกโิลเมตร ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอ่าวตังเกีย๋ของทะเลจนีใต ้น าท่าน

เขา้ชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยตา่งๆภายในถ ้า ทีป่ระดับตกแต่งดว้ยแสง สสีวยงาม หนิแต่

ละกอ้นจะมลีักษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน  บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทัศนข์องอา่วฮาลอง  

 น าท่านเดนิทางกลับสู่ นครหลวงฮานอย โดยระหว่างทาง น าท่านแวะชมศูนยห์ัตกรรมของคน

พกิารทีเ่มอืงไฮดวง (Hai Duong) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงมากมายเป็นของฝากคนทาง

บา้น และยังเป็นการอดุหนุนชว่ยเหลอืผูพ้กิารอกีดว้ยเสร็จ (Tan Sinh The Bamboo Shop , 

Viet Hoa Jewelry Shop อสิระช้อปป้ิง ระหว่างการเดนิทาง)   ถงึเมืองฮานอย น าชม

ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกล่าวว่า ในสมัยที่

เวยีดนามท าสงครามสูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยัง

ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักที ท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าล่องเรือที่

ทะเลสาบแห่งนี้ ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตัวหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกับ

ประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกีครัง้ และไดรั้บ

ชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมา

คนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ ชม วดั 

หงอ๊กเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ ่ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เต่า

ตัวนี ้คอืเตา่ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน  

ต่อมาน าท่านเดนิทางไปชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาน า้ ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของ

ประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้า

ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอ

เรื่องราวในชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถงึเมืองหลวง
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ฮานอย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

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

วนัทีส่าม ฮานอย - ลาวไก – ซาปา – Cat Cat Village – ภเูขาฮมัรอง-  อสิระชอ้ปป้ิงตลาดเมอืง

ซาปา – ซาปา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเชา้ เดนิทางสูล่าวไก(ซา

ปา) 

 

 น าทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวัด ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยงัเมอืงซาปา เมอืง

ซาปาเคยถกูใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที ่เขา้มาปกครองในสมยัอาณานคิม 

ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานภีเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ย

ใหญจ่งึท าใหม้อีากาศเย็นตลอดปี ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุแหง่

หนึง่ในเวยีดนาม โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโค๊ชปรับอากาศ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย หลังอาหารกลางวัน น าทา่นเดนิทาง สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้

ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได  น าทา่นชม

ทัศนยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิทีส่วยงาม ชมทวิทัศน์

เมอืงซาปาในมมุมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา และ ใหท้า่นอสิะเทีย่ว

ชม ตลาดเมอืงซาปา ( Love market ) ชมสนิคา้ทอ้งถิน่และชมบรรดาเหลา่ชาวเขาไดเ้ดนิทาง

มารวมตัวกนัอยูท่ีน่ี ่ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจ าเผา่ตา่งๆ จากนัน้น าทา่น 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  

 ออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall น ้าตกสเีงนิ เป็นน ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจาก

ยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล  มคีวามสงูประมาณ 100 

เมตร มหีลายระดับ สายน ้าลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย หลังอาหาร กลางวัน  

 ตอ่มาเดนิทางกลบัสูจ่งัหวดัลาวไก เทีย่วชมตัวจังหวัดลาวไก ชายแดนเวยีดนาม-จนีและเลอืก

ซือ้สนิคา้ ผลไมจ้ากเมอืงจนี ทีต่ลาด Coc Leu Market  และ 

เดนิทางกลบัสูก่รงุฮานอยโดยรถโคด๊ปรปัอากาศ โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม. 

 

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

วนัทีห่า้          ฮานอย – สสุานลงุโฮ – พพิธิภณัฑล์งุโฮ – เจดยีเ์สาเดยีว–  ชมเจดยีเ์ฉนิกวอ๊ก – 

กรงุเทพฯ   (อาหารกลางวนัที ่ Buffet Sen ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ชมสสุานลงุโฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมรา่งของรัฐบรุษุอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์

ซึง่ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอยา่งดอียูใ่นโลงแกว้ภายในหอ้งทีค่วบคมุอณุหภมูคิงที ่(หมายเหต ุ

สสุานโฮจมินิหจ์ะปิดทกุวนัจนัทร,์ วนัศกุร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึเดอืน

พฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ ชมบา้นพักทีอ่ยูอ่าศัยของทา่น

อดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูยบ์ญัชาการในสงครามเวยีดนาม จากนัน้ชม วดั

เจดยีเ์สาเดยีว One Pillar Pagoda ทีม่อีายกุวา่ 400 ปี เป็นเจดยีไ์มท้ีม่คีวามงดงามมาก ตัง้อยู่

บนเสาตน้เดยีวกลางสระบวัเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแตโ่บราณ จากนัน้น าทา่นชม 

พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์สถานทีแ่สดงประวัตกิารเดนิทางของลงุโฮ ในการศกึษาหาความรูเ้พือ่กอบกูช้าต ิ

ภายในอาคาร มกีารจัดแบง่เป็นหอ้งตา่ง ๆ  จัดแสดงงานศลิปะ และภาพถา่ยตา่งๆ ซึง่เป็นกจิกรรมทีอ่ดตี

ประธานาธบิดฯีเคยท าเมือ่ครัง้มชีวีติอยูพ่รอ้มทัง้มหีอ้งจัดนทิรรศการ, หอ้งสมดุ, หอ้งวจิัย และหอ้งประชมุ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (Buffet Sen )  

บา่ย 
 
 

ในชว่งบา่ย จากนัน้น าทา่นชมทะเลสาบตะวนัตก ซึง่เป็นทะเลสาบขนาดใหญข่องกรงุฮานอย 

และชมเจดยีเ์ฉนิกวอ๊ก เป็นหนึง่ในเจดยีท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเวยีดนาม มแีผน่ศลิาจารกึทีม่อีายุ

ตัง้แตปี่ ค.ศ.1639 เลา่ถงึประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานของเจดยีน์ี ้ ฮานอย จากนัน้เชญิทา่น อสิระช้

อบป้ิงถนน 36 สาย  มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของ

ทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

.....ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ กรงุฮานอย ... 

 

20.50 น. 

 

ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3207 

(ขากลบัไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

 

22.30 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ  
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โปรแกรม :  เวยีดนามเหนอื – ฮานอย – ฮาลอง – ซาปา 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งคู ่ 

(หอ้งละ 2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 

มเีตยีงเสรมิ  

พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น 

ราคาเด็ก 

ไมม่เีตยีงเสรมิ  

พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว 

วนัที ่14-18 ก.ย.59 14,900.- 13,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัที ่10-14 ส.ค.59                    15,900.- 14,900.- 13,900.- 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  

 

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

 

เมอืงซาปา อา่วฮาลองเบย ์ ระบ าตุก๊ตาน า้ 
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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. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ ,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดี,คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, 

 ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ 

 เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง  

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์) 
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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

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ 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 

 

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 
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 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 

 

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) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3.  โรงแรมในเวยีดนามมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง

กนัดว้ย   
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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 ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วม

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 

 

 


