
 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
03.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอรส์ายการบิน

ไทยเวยีตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
 

 
06.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน VZ 8930 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครื่องด่ืมบนเครื่องขาไป-กลับ) 

08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินทีเ่วยีดนาม เท่ากับประเทศไทย) 

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองฮาลองระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน

ของชาวเวียดนาม ซ่ึงท่ีฮาลองน้ีท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสร้างด้วยความงดงาม

ด่ังภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับ

การพิจารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ  • ฮาลอง • ล่องเรอืชมทัศนยีภาพรอบอ่าวฮาลอง  

ถ้าสวรรค ์• NIGHT MAKET ฮาลอง      (-/กลางวัน/เย็น) 

   

 



 
 
 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรอืเพื่อล่องเรอืชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรค์สร้างด้วยความงดงาม 

ดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการ

ประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆท้ังเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ  

 

น าท่านชมถ้าสวรรค์ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจย่ิงนักถ้าแห่งน้ี

เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมาน้ีได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้าซ่ึงบรรยากาศภายใน

ถ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีท่ีลงตัวท าให้เกิด

จินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายท้ังรูปมังกรเสาค้าฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์ชมแพชาวประมงซ่ึงเป็น

วิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพท าเป็นท่ีอยู่อาศัยและมีกะชังไว้ส าหรับเล้ียงสัตว์ทะเลเช่นกุ้งหอย

ปูปลาท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆจากท่ีน่ีได้น าท่านชมเกาะไก่จูบกันซ่ึงถือว่าเป็น

สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนก

แล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน 



 
 
 

 

 

ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน น าท่านอิสระช้อปปิ้ ง Night Market เมืองฮาลอง ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของท่ีระลึกจาก

ฮาลอง 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าทีพ่ัก  CITY BAY HOTEL 3* หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร  น าท่านล่องเรือ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้าสามถ้า ตามต านานกล่าวว่าถ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย 

สายลมและกระแสน้า เมื่อครั้งน้าทะเลยังท่วมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน้าปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือ

พายล่องตามแม่น้า Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝ่ัง

แม่น้าซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามต านานกล่าวว่าถ้านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลม

วันทีส่อง ฮาลอง • นิงบิงห์ • ล่องเรอืชมถ้าตามก๊ก • ฮานาม • วัดตามจุ๊ก • ฮานอย   

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

   

 



 
 
 

 

และกระแสน้า เมื่อครั้งน้าทะเลยังท่วมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน้าปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพท่ีปรากฏ

ในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการน่ังเรือ

กระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้า สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเก่ียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้

เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ท่ีน่าสนใจของเวียดนาม หรือท่ีถูกเรียกว่า

แหล่งท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ท่ีจังหวัดห่านาม ห่างจากกรุงฮานอย 60 กิโลเมตร ซ่ึงเป็น

แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีต้ังอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อค้นความดินแดนแห่งพุทธ

ศาสนาท่ีไม่ควรพลาด       



 
 
 

 

  

  

 

 



 
 
 

 

ค่า      บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่  กรุงฮานอย  เมือง

หลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีต้ังอยู่

ภาคเหนือเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์

ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอยใน

อดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมือง

หลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกันว่า

“Little Parris”เป็นเมืองหลวงท่ีได้รับ

การวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้าล้อมรอบเมือง ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีต

ความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง 

ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น  

จากน้ัน  น าท่านเข้าทีพ่ัก MOONVIEW HOTEL 3* หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่  เมืองหมกโจว (Moc 

Chau) เมืองท่ีอยู่ท่ามกลางหุบเขา อยู่ห่าง

จากกรุงฮานอยประมาณ 220 กิโลเมตร 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

อากาศบริสุทธ์ิและมีความงดงามของ

ธรรมชาติ เป็นเมืองในภาคเหนือของ

ประเทศเวียดนาม เมืองท่ีมีอากาศเย็น

สบาย ๆ ตลอดท้ังปี และด้วยเหตุนี้ท าให้

ท่ีนี้เป็นแหล่งเพราะปลูกดอกไม้นานาชนิด จนได้รับฉายาว่าเมืองแห่งดอกไม้นานาพันธ์ุ  

วันทีส่าม ฮานอย • เมอืงหมกโจว •  สะพานกระจกทีย่าวทีสุ่ดในโลก • ไรช่าหมกโจว  

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

    

 



 
 
 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เดินทางสู่ สะพานกระจก (Bach Long Glass Bridge) ท่ีมีขนาดยาวท่ีสุดในโลก อยู่ทางตะวันตก

เฉียงเหนือของจังหวัดเซินลา (SON LA) สะพานท่ีมีชื่อว่า “บาจลอง” มีความยาว 632 เมตร 

สะพานต้ังอยู่ระหว่างป่าหุบเขาท่ีมกโจว ชื่อของสะพานมีความหมายว่า มังกรขาว สะท้อนผ่านวัสดุ

ท่ีท าสะพานเป็นโลหะสีขาวยึดพื้นด้วยกระจกใส มีความสูงจากพื้นดินราว 150 เมตร รองรับ

นักท่องเท่ียวได้ครั้ง 450 คนพื้นกระจกท าจากกระจกเทมเปอร์ เป็นกระจกนิรภัยชนิดนึงท่ีผลิตจาก

บริษัทแชง โกแบง จากประเทศฝรั่งเศส วิวโดยรอบสะพานกระจกนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาและหุบ

เขา สะพานดังกล่าวก าลังถูกบันทึกใน Guinness World Records เนื่องจากเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุด

ในโลกทุบสถิติทุกสะพานท่ีเคยมีมา 

 

 



 
 
 

 

น าท่าน เดินทางสู่ ไรช่ามกโจว (Tea Plantations) เป็นเอกลักษณ์ของเมืองมกโจวท่ีไม่ควรพลาด นอกจาก

ท่านจะได้สัมผัสอากาศธรรมชาติแล้ว ท่านยังได้พบกับไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และโดดเด่นมาก

ท่ีสุดก็คือรูปทรงหัวใจ อีกท้ังไร่ชาแห่งน้ียังมีผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย 

 

ค่า      บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน  สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าทีพ่ัก  MUONG THANH MOC CHAU HOTEL 4*  หรอืเทยีบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน)  

  

 

 



 
 
 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! SEN BUFFET 

 

น าท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ใน

สมัยท่ีเวียดนามท าสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ท าสงครามมาเป็นเวลานาน 

แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือท่ี

ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงคาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท าสงครามกับประเทศ

จีน หลังจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมาน้ัน พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะ

เหนือประเทศจีน ท าให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ 

ทะเลสาบแห่งนี้ น าท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อก

เซิน (บรเิวณด้านนอก) เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาด

วันทีส่ี ่      หมกโจว • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • กรุงเทพฯ 

         (เช้า/กลางวัน/บ๋ันหมี)่ 

 



 
 
 

 

ใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตัวน้ี คือเต่าศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตัวท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลา

ช้านาน  

เย็น  ** บรกิารขนมปังบ๋ันหมี ่Banhmi เป็นอาหารของเวยีดนามหรอืแซนวิชเวยีดนาม** 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

19.10 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท Thai Vietjet (VZ)  

 เทีย่วบินที ่VZ 8931 

21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

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

 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

วนัเดินทางทัวร์ เที่ยวบินเหมาล า ฉลองเทศกาลวนัหยุด 
มหัศจรรย์...เวยีดนาม เที่ยวครบ บินคุ้ม 4 วนั 3 คืน บิน VZ 

วันเดินทาง วันเดินทางกลับ 
จ านวนต่อ
กรุป๊ ผู้ใหญ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

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 (อายุไม่ถึง 2 ปี บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  

อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละต๋ัวเครื่องบินแล้ว** 
 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Vietjet  (VZ)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เดีย่ว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทยตามรายการระบุ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 
 
 

 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม 

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ส าหรับท่านท่ียังไม่ได้รับวัคซีน 

หรือ ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร ์: 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุป๊) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป๊) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 



 
 
 

 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

 

กรณเีจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไปต่อกรุ๊ป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ 

และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไปต่อกรุ๊ป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวน

สิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 



 
 
 

 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

 
 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 



 
 
 

 

➢ ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

➢ การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่า

ทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอยีดห้องพักทีป่ระเทศเวยีดนาม 

➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 



 
 
 

 

➢   โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่

ละช้ันจะมี  เพียงไม่ก่ีห้องซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะ

ได้คนละช้ันและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ 

** ก่อนตัดสนิใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

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


