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03.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

ไทยเวยีตเจ็ท (VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

 

 

 

06.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดยเทีย่วบนิ VZ 8930 (ไมร่วมคา่อาหาร+เครือ่งดืม่บนเครือ่งขาไป-

กลบั) 

08.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่เมอืงฮาลองระหวา่งทางชมสภาพความเป็นอยูแ่ละวถิชีวีติอาคารบา้นเรอืนในปัจจบุนัของชาว

เวยีดนาม ซึง่ทีฮ่าลองนีท้า่นจะไดช้มความงามตามธรรมชาต ิทีส่รรสรา้งดว้ยความงดงามดั่งภาพวาดโดย

วนัแรก สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ • สนามบนินอยไบ  • ฮาลอง • ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพรอบอา่วฮาลอง  

ถ า้สวรรค ์• NIGHT MAKET ฮาลอง      (-/กลางวนั/เย็น) 
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จติรกรเอก อา่วฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และไดรั้บการพจิารณาประกาศ

เป็น “มรดกโลก”  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้  น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงาม 

ดังภาพวาดโดยจติรกรเอก อา่วฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่ 1,900 เกาะไดรั้บการประกาศ

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอา่วแห่งนี้เต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูมากมายระหว่างการล่องเรอืท่านจะ

ไดช้มความงามของเกาะตา่งๆทัง้เกาะหมาเกาะแมวเกาะไกช่นฯลฯ  

 

 

 

น าทา่นชมถ า้สวรรคช์มหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแห่งนี้เพิง่ถูก

คน้พบเมือ่ไมน่านมานีไ้ดม้กีารประดับแสงสตีามผนังและมมุตา่งๆในถ ้าซึง่บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชม

ความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแต่งโดยมนุษยแ์สงสทีี่ลงตัวท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่างๆ

มากมายทัง้รปูมงักรเสาค ้าฟ้าพระพุทธรูปศวิลงึคช์มแพชาวประมงซึง่เป็นวถิชีวีติของชาวฮาลองจะสรา้ง

แพท าเป็นทีอ่ยูอ่าศัยและมกีะชงัไวส้ าหรับเลีย้งสัตวท์ะเลเชน่กุง้หอยปปูลาท่านสามารถเลอืกซือ้อาหาร

ทะเลสดๆจากทีน่ีไ่ดน้ าทา่นชมเกาะไกจ่บูกันซึง่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของอา่วฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะ

เล็กๆ  2 เกาะหันหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไกห่รอืนกแลว้แตจ่นิตนาการของแตล่ะทา่น 
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ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง Night Market เมอืงฮาลอง ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมของฝากของทีร่ะลกึจากฮา

ลอง 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั  CITY BAY HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน ัน้ ซึ่งอาจมีการ

เปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั)  

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร  น าท่านล่องเรอื ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้านี้ถูกบรรจงสรา้งโดย 

สายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้น ้าทะเลยังท่วมถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐานลงเรอืพาย

ลอ่งตามแมน่ ้า Hoang Long ในชว่งแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภ์าพ ภเูขาสองฝ่ังแมน่ ้าซึง่

มคีวามยาวหลายกโิลเมตร Tam Coc ตามต านานกล่าวว่าถ ้านี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า 

เมือ่ครัง้น ้าทะเลยังท่วมถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการ

วนัทีส่อง ฮาลอง • นงิบงิห ์• ลอ่งเรอืชมถ า้ตามกก๊ • ฮานาม • วดัตามจุก๊ • ฮานอย   

          (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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เดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน “กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกับการน่ังเรอืกระจาด ล่องเรอืผ่านทอ้ง

น ้า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเกีย่วก็จะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลนิตา สลับกับ

ทัศนยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติ ิ 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่น ล่องเรอืชม วดัตามจุก๊ (Tam Chuc) ปชูนียสถานแห่งใหมท่ีน่่าสนใจของเวยีดนาม หรอืทีถู่กเรยีกว่า

แหล่งท่องเทีย่วเชงิจติวญิญาณตามจุ๊กอยู่ทีจ่ังหวัดห่านาม ห่างจากกรุงฮานอย 60 กโิลเมตร ซึง่เป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีต่ัง้อยูต่รงกลางเสน้ทางการท่องเทีย่วเพือ่คน้ความดนิแดนแห่งพุทธศาสนาที่

ไมค่วรพลาด       
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ค า่      บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
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จากน ัน้  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวง

ของประเทศเวียดนาม ที่ตัง้อยู่ภาคเหนือ

เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 

2,000 ปี กรุงฮานอยในอดตีไดรั้บการกล่าว

ขานว่าเป็นเมอืงหลวงที่สวยที่สุดในเอเชยี 

เรยีกกันว่า“Little Paris”เป็นเมอืงหลวงที่

ไดรั้บการวางผังเมอืงไวอ้ยา่งด ีมทีะเลสาบ

และแม่น ้าลอ้มรอบเมอืง ปัจจุบันฮานอยยัง

เหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ใหนั้กเดนิทาง

ไดไ้ปสัมผัสเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งนี้อยา่งไม่

เสือ่มคลายชมตัวเมอืง ฮานอย นครหลวงเกา่แก ่ซึง่จะมอีายคุรบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอย

เป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแหง่นีย้งัคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่น  

จากน ัน้  น าทา่นเขา้ทีพ่กั MOONVIEW HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน ัน้ ซึ่งอาจมีการ

เปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั)  

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหมกโจว (Moc 

Chau) เมอืงทีอ่ยูท่่ามกลางหุบเขา อยูห่่าง

จากกรงุฮานอยประมาณ 220 กโิลเมตร (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) อากาศ

บรสิทุธิแ์ละมคีวามงดงามของธรรมชาต ิเป็น

เมืองในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม 

เมอืงทีม่อีากาศเย็นสบาย ๆ ตลอดทัง้ปี และ

ดว้ยเหตุนี้ท าใหท้ี่นี้เป็นแหล่งเพราะปลูก

ดอกไมน้านาชนิด จนไดรั้บฉายาว่าเมือง

แหง่ดอกไมน้านาพันธุ ์ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น เดนิทางสู ่สะพานกระจก (Bach Long Glass Bridge) ทีม่ขีนาดยาวทีส่ดุในโลก อยูท่างตะวันตก

เฉียงเหนือของจังหวัดเซนิลา (SON LA) สะพานทีม่ชี ือ่ว่า “บาจลอง” มคีวามยาว 632 เมตร สะพาน

วนัทีส่าม ฮานอย • เมอืงหมกโจว •  สะพานกระจกทีย่าวทีส่ดุในโลก • ไรช่าหมกโจว  

 (เชา้/กลางวนั/เย็น)
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ตัง้อยูร่ะหวา่งป่าหบุเขาทีม่กโจว ชือ่ของสะพานมคีวามหมายว่า มังกรขาว สะทอ้นผ่านวัสดุทีท่ าสะพาน

เป็นโลหะสขีาวยดึพืน้ดว้ยกระจกใส มคีวามสงูจากพืน้ดนิราว 150 เมตร รองรับนักท่องเทีย่วไดค้รัง้ 450 

คนพืน้กระจกท าจากกระจกเทมเปอร ์เป็นกระจกนริภยัชนดินงึทีผ่ลติจากบรษัิทแชง โกแบง จากประเทศ

ฝร่ังเศส ววิโดยรอบสะพานกระจกนี้โอบลอ้มไปดว้ยภเูขาและหุบเขา สะพานดังกล่าวก าลังถูกบันทกึใน 

Guinness World Records เนือ่งจากเป็นสะพานทีย่าวทีส่ดุในโลกทบุสถติทิกุสะพานทีเ่คยมมีา 

 

 

 

น าทา่น เดนิทางสู ่ไรช่ามกโจว (Tea Plantations) เป็นเอกลักษณ์ของเมอืงมกโจวทีไ่มค่วรพลาด นอกจาก

ทา่นจะไดส้มัผัสอากาศธรรมชาตแิลว้ ทา่นยงัไดพ้บกบัไรช่ารปูทรงแปลกตาตา่งๆ และโดดเดน่มากทีส่ดุ

ก็คอืรปูทรงหัวใจ อกีทัง้ไรช่าแหง่นีย้งัมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อกีดว้ย 
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ค า่      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั  MUONG THANH MOC CHAU HOTEL 4*  หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน ัน้ ซึ่งอาจมีการ

เปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั)  
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุฮานอย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง)  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! SEN BUFFET 

 

 

 

น าทา่น ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกล่าวว่า ในสมัย

ทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดท้ าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่

สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าล่องเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี ้

ไดม้ีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งคาบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค์ เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่

พระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกีครัง้ และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าให ้

บา้นเมอืงสงบสุข เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองค์ไดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าท่านขา้ม

สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ  

ชม วดัหง๊อกเซนิ (บรเิวณดา้นนอก) เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ 

เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ ่ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวนี ้คอืเตา่ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแห่ง

นีม้าเป็นเวลาชา้นาน  

วนัทีส่ ี ่      หมกโจว • ฮานอย • ทะเลสาบคนืดาบ • สะพานแสงอาทติย ์• วดัหงอ๊กเซนิ • กรงุเทพฯ 

         (เชา้/กลางวนั/บ ัน๋หมี)่ 
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เย็น  ** บรกิารขนมปงับ ัน๋หมี ่Banhmi เป็นอาหารของเวยีดนามหรอืแซนวชิเวยีดนาม** 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

19.10 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท Thai Vietjet (VZ)  

 เทีย่วบนิที ่VZ 8931 

21.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

วนัเดนิทางทวัร ์เทีย่วบนิเหมาล า ฉลองเทศกาลวนัหยดุ 

มหศัจรรย.์..เวยีดนาม เทีย่วครบ บนิคุม้ 4 วนั 3 คนื บนิ VZ 

วนัเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
จ านวนตอ่

กรุป๊ 
ผูใ้หญ ่ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

13 ต.ค.65 16 ต.ค.65 32+1/BUS 18,999 18,999 4,000 

20 ต.ค.65 23 ต.ค.65 32+1/BUS 18,999 18,999 4,000 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหนา้งานโดยค านงึถงึประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรงุเทพฯ-ฮานอย-กรงุเทพฯ สายการบนิ Thai Vietjet  (VZ)  

เป็นตั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทยตามรายการระบ ุ

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั

ของผูเ้ดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื เวยีดนามมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื 

ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

- คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

- คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย ส าหรับท่านทีย่ังไมไ่ดรั้บวัคซนี หรอื 

ยงัไดรั้บวัคซนีไมค่รบ 2 เข็ม 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศ) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิคะ่) 

-  

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล,

วันหยดุนักขตัฤกษ์ กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน 

จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร ์50% จากราคาขาย และหักค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง 

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไปตอ่กรุ๊ป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิ์

เลือ่นวันเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่าง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่านจองทัวร ์ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 กรณีท่านเป็นอสิลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
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 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ

หรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู 

ทีไ่มใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ 

หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
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 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

ดังกลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทาง

บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดรั้บอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจัดและอาหาร

ทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพักแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น  

(Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกันบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 

1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 

   โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละชัน้

จะม ี เพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพักอาจจะไมไ่ดต้ดิกันและอาจจะไดค้นละ

ชัน้และบาง โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของ

บรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด** 

******************************************************************* 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


