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กาํหนดวนัเดนิทาง:   

กมุภาพนัธุ ์: 10-13    กมุภาพันธุ ์2560 
13,900.- 

เมษายน : 14-17    เมษายน 2560 15,900.- 
เมษายน : 21-24   เมษายน 2560 12,900.- 
เมษายน :  28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 60 13,900.- 
พฤษภาคม :  5-8 พฤษภาคม 60 13,900.- 
พฤษภาคม :  12-15,19-22,26-29 พฤษภาคม 60 12,900.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง นงิหบ์งิห ์

4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ นกแอร ์(DD) 
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  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – ฮานอย –วหิารวรรณกรรม- ฮาลอง – ชอ้ปป้ิงตลาด

กลางคนื -ฮาลอง 
✈ O O 

CONG DOAN HA LONG 
3* HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

2 ฮาลอง + ลอ่งเรอือา่วฮาลอง+ถ้ํานางฟ้า –นงิหบ์งิห ์  O O O 
YEN NHI 3* HOTEL หรอื
เทีย่บเทา่ 

3 
นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืฮาลองบก+ถ้ําตํากอ๊ก-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-

วัดหง๊อกเซนิ-การแสดงโชวรห์ุน่กระบอกน้ํา-ฮานอย 
O O O 

MOONVIEW  3* HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 

4 
ฮานอย-สสุานลงุโฮ- วัดเจดยีเ์สาเดยีว-พพิธิภัณฑโ์ฮจมินิห ์– ชอ้ป

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

 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดนิทาง    :  กรงุเทพฯ – ฮานอย– วหิารวรรณกรรม-  ฮาลอง-   

                                       ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื-ฮาลอง  

04.00 น. 

 

06.10 น 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  

เคานเ์ตอร ์Nok Airโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3202 

 

08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตัวเมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทีม่แีมน้ํ่าไหลผา่น” ซึง่หมายถงึแมน้ํ่า

แดงทีไ่หลผา่นตัวเมอืงฮานอย อนัเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูท่างเหนอืของ

ประเทศ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี  

นําท่านชม วดัแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับรอ้ยปี เป็น

มหาวทิยาลัยแหง่แรกและเป็นสถานทีใ่ชส้อบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบดว้ยป้าย

หนิประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่านเป็น จองหงวน และม ีศาลเทพเจา้ขงจือ้ และสานุศษิย ์ปัจจุบันเป็น

วัดทีนั่กเรยีนนักศกึษาเวยีดนามมาขอพรในการสอบ   

 

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บา่ย 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มังกรหลับใหลตัง้อยูใ่น จังหวัดกวา่งนงิหซ์ ึง่จังหวัดนี้

จะมพีรมแดนรว่มกบัจนีทางทศิเหนอื ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. 

โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิี

ชวีติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ ี (Thanh Medical Shop อสิระชอ้ปป้ิง

รา้นยา ระหวา่งทาง) 

 

คํา่                                     รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 

 

นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึทีต่ลาดกลางคนืใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การตอ่รองสนิคา้ ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งมากมาย 
 

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่กCong Doan Halong HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่องของการ  :  ฮาลอง+ลอ่งเรอือา่ว ฮาลอง +ถํา้นางฟ้า -นงิหบ์งิห ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เดนิทางสูท่่าเรอืเพื่อล่องเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์

นัน้ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนามไดก้ลา่วถงึมังกรโบราณซึง่เคยรอ่นมาลงในอา่วนี้เมือ่ครัง้

ดกึดําบรรพ์และชือ่ของฮาลอง ก็แปลไดว้่า มังกรร่อนลง เชญิท่านสัมผัสจากความงดงามและ

สมบรูณ์ของอา่วฮาลอง จนทําใหไ้ดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์าร

ยเูนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรปูรา่ง

แปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรยีงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ทีม่รีูปร่างแปลกตา 

ลักษณะทั่วไปของอา่วฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกวา่ 

1,000 เกาะ และมเีนื้อทีก่วา่ 4,000 ตารางกโิลเมตรซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอา่วตังเกีย๋ของทะเลจนี

ใต ้นําท่านเขา้ชม ถํา้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยต่างๆภายในถ้ํา ที่ประดับตกแต่งดว้ยแสงสี

สวยงาม หนิแตล่ะกอ้นจะมลีักษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 

 

   
 
 

เทีย่ง                                  บรกิารอาหารกลางวัน บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทัศนข์องอา่วฮาลอง  

บา่ย    

หลังอาหารกลางวัน จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซ ึง่อยูท่างตอนใตข้องเมอืงฮานอย 

เป็นจังหวัดทีม่คีวามพเิศษทางธรรมชาต ิซึง่เป็นลักษณะเดน่อยูอ่ยา่งหนึง่คอื มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นทีชุ่ม่น้ํา 

ในอาณาเขตอันกวา้งใหญไ่พศาล จนพืน้ทีนั่น้ถกูเรยีกวา่ “ อา่วฮาลองบนแผ่นดนิ หรอื ฮาลองบก

(Tan Sinh The Bamboo Shop , Viet Hoa Jewelry Shop อสิระชอ้ปป้ิง ระหวา่งการ

เดนิทาง) 

 

คํา่                                 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมYEN NHI HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง :     นงิหบ์งิห ์+ ลอ่งเรอืฮาลองบก +ถํา้ตํากอ๊ก-ฮานอย –ทะเลสาบคนืดาบ –

วดัหงอ๊กเซนิ –การแสดงโชวห์ุน่กระบอดนํา้-ฮานอย 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําทา่นลอ่งเรอืพาย ลอ่งไปตามคลอง ซึง่สองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขาหนิปนู ชมทวิทัศนอ์ัน

งดงามเขยีวขจแีละบรรยากาศอันแสนสดชืน่ ระหวา่งทางไปชมถ้ําตา่งๆจะผ่านนาขา้ว ซึง่มอียูทั่ง้  
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สองขา้งทาง จากนัน้นําทา่นชม ถํา้ตํากอ๊ก เป็นถ้ําทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยอันน่ามหัศจรรย ์ซึง่ซอ่นตัว

อยู่ในความลกึของเทอืกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึง่อันเดยีวกัน ทําใหท้ีน่ี่มภีูมปิระเทศทีร่าว

กบัภาพวาด 

   

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

นําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทีม่แีมนํ่า้ไหลผา่น”ซึง่หมายถงึแมน้ํ่า

แดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ทางเหนือของ

ประเทศ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืง

ฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตํานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูร้บกับประเทศจีน 

กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้ักท ี

ทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าล่องเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ ไดม้เีต่าขนาดใหญต่ัวหนึง่ได ้

คาบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ทําสงครามกับประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานัน้ 

พระองคไ์ดก้ลับไปทําสงครามอกีครัง้ และไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจนี ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ 

เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี้ นําทา่นขา้ม สแีดงสดใสสู่

กลางทะเลสาบคนืดาบ ชมวดั หงอ๊กเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ 

เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สทิธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ใน

ทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาชา้นาน ชมการแสดง ระบําตุ๊กตานํา้ ศลิปกรรมประจําชาต ิ

เอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก 

(เชดิจากในน้ําผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) 

นําเสนอเรือ่งราวในชวีติประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถงึเมอืง

หลวงฮานอย 

 

 

                   
 

 



HAN – DD01 หนา้ 5 

 

คํา่   

 

 

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม MOONVIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง    :  ฮานอย –สสุานลงุโฮ –วดัเจดยีเ์สาเดยีว –พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์–   

                                      ชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย-กรงุเทพฯ (อาหารกลางวนั ที ่BUFFET SEN ) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ชมสสุานลงุโฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมรา่งของรัฐบรุษุอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่

ไดร้ับการอาบน้ํายาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งที่ควบคุมอุณหภูมคิงที่ (หมายเหต ุ

สุสานโฮจิม ินห์จะปิดทุกวนัจนัทร์, วนัศุกร ์ และตลอดท ัง้เดือนกนัยายนถึงเดือน

พฤศจกิายนของทุกปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ ชมบา้นพักทีอ่ยู่อาศัยของท่าน

อดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศูนยบ์ัญชาการในสงครามเวยีดนาม จากนัน้ชม วดั

เจดยีเ์สาเดยีว One Pillar Pagoda ทีม่อีายกุวา่ 400 ปี เป็นเจดยีไ์มท้ีม่คีวามงดงามมาก 

ตัง้อยูบ่นเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเป็นทีเ่คารพสักการะของชาวเวยีดนามมาแต่โบราณ จากนัน้นํา

ทา่นชมพพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์สถานทีแ่สดงประวัตกิารเดนิทางของลงุโฮ ในการศกึษาหาความรู ้

เพือ่กอบกูช้าต ิภายในอาคาร มกีารจัดแบง่เป็นหอ้งตา่ง ๆ จัดแสดงงานศลิปะ และภาพถา่ยตา่งๆ

ซึง่เป็นกจิกรรมที่อดีตประธานาธบิดีฯเคยทําเมื่อครัง้มีชวีติอยู่พรอ้มทัง้มีหอ้งจัดนิทรรศการ, 

หอ้งสมดุ, หอ้งวจัิย และหอ้งประชมุ 

 

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(Buffet Sen)  

บา่ย 

 

 

คํา่                                     

นําทา่นชม ทะเลสาบตะวนัตก ซึง่เป็นทะเลสาบขนาดใหญข่องกรงุฮานอย  

ชม เจดยีเ์ฉนิกวอ๊ก เป็นหนึง่ในเจดยีท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเวยีดนาม มแีผน่ศลิาจารกึทีม่อีายตุัง้แตปี่ 

ค.ศ. 1639  เลา่ถงึประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของเจดยีน์ี้ จากนัน้เชญิทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 

สาย  มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 

20.50 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3207  

23.00 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ  

 
หมายเหต ุ : สสุานโฮจมินิห ์ปิด ต ัง้แตว่นัที ่5 ก.ย – 5 ธ.ค 2559   
(แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้  
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VIET NAM HA NOI-HA LONG-NINH BINH-HA NOI 4D3N DD 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

กมุภาพนัธุ ์:  

วนัที ่10-13    กมุภาพันธุ ์2560 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

เมษายน : 14-17    เมษายน 2560 
15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

เมษายน : 21-24   เมษายน 2560 

 
12,900.- 12900.- 12900.- 3,500.- 

เมษายน :  28 เมษายน – 01 

พฤษภาคม 60 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

พฤษภาคม :  5-8 พฤษภาคม 60 
13,900.- 13900.- 13900.- 3,500.- 

พฤษภาคม :  12-15,19-22,26-29 

พฤษภาคม 60 
12,900.- 12900.- 12900.- 3,500.- 

 
    

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทา่นละ 3,000.- // ราคาเด็กทารก INFANT   (ไมม่ ี

คา่ใชจ้า่ย ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้นะ) 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วม 

คา่ทปิคนขบัรถ 40 บาท และไกดท์อ้งถิน่ 60บาทรวม100/วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 400 บาท / คน 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกนํา้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

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

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จําทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

44.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สําคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ทาํธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศเวยีดนามโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเวยีดนาม ขึน้อยู่

กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

หวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  
2.คา่ทีพั่กหอ้งละ2-3ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

     - เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

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

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

- กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

- โรงแรมในเวยีดนามมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั

ดว้ย  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / 

เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
     5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ วันละ 60 บาท  / คน   
            - ทปิคนขบัรถ วันละ  40 บาท / คน 
               รวมตลอดทัง้การเดนิทาง 400 บาท / คน 

*** สว่นทปิของหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามประทบัใจในการใหบ้รกิาร *** 

 

 
 
 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้าง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ

แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนั

อบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆรายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 


