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PVN18D-SL 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืกระจาด CHARTER FIGHT 

 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง นงิหบ์งิห ์น ัง่กระเชา้ขา้มเกาะ 
BAI CHAY เทีย่วครบ จดัเต็ม เนน้คณุภาพ 4 วนั 3 คนื 

 พกัฮาลอง 1 คนื ฮานอย 2 คนื 
 เยอืนเมอืงหลวงฮานอย ทะเลสาบคนืดาบ ชอ้ปป้ิงถนน 36 
สาย จตัรุสับาดงิห ์สสุายโฮจมินิห ์วดัเฉนิกว๊ก 

 ลอ่งเรอืกระจาด ฮาลองบก ทีน่งิหบ์งิ ชมวดับา๋ยดงิห ์
 เมนูจดัเต็มซฟีุ๊ ดบนเรอื เสร ิฟ์ไวนแ์ดง+กาแฟ G7 
 แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
และหมวกสดุเทเ่วยีดนาม 

 
FLIGHT     

DEPARTURE :    SL7180 DMK-HAN 05.00-07.00 น.    
RETURN        :    SL7185  HAN-DMK 20.35-22.30 น.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
เนือ่งจากเป็นต ัว๋เครือ่งบนิแบบเช่าเหมาล า เวลาในการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่
กบักรมทา่ และสภาพอากาศ หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่
บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง
และขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนั
เนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการ
บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะ
คอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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 วนัที ่ 1 ดอนเมอืง-สนามบนินอยบา่ย-ฮานอย-ฮาลอง-น ัง่กระเชา้ขา้มเกาะ BAI CHAY 
  ชงิชา้สวรรค-์สะพานญีปุ่่ น-สวนญีปุ่่ น-ตลาดกลางคนืฮาลอง 

03.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอร์
สายการบนิไทยไลออนแอร(์SL) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของ
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเช็คอนิ
และโหลดสมัภาระ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

05.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยไลออ้น
แอร ์เทีย่วบนิที ่SL7180 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.00 ชัว่โมง)               

      **บรกิารอาหารวา่งและน า้ดืม่บนเครือ่ง (1) ** 
07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยบา่ย กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

และศุลกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศ
ไทย) บรกิารอาหารเชา้ทกุทา่น ดว้ยเมนูเฝอตน้ต ารบั ทา่นละ 1 ชาม (2)  

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฮาลอง หรือ อ่าวฮาลอง โดยมลีักษณะทั่วไป คลา้ยอ่าวพังงา อ่าวฮา
ลองเต็มไปดว้ยเกาะกวา่ 3,000 เกาะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (3)  

น าท่านน ัง่กระเชา้ขา้มเกาะ BAICHAY น าท่านชมววิบนชงิชา้สวรรค ์ชงิชา้ตัวน้ีเป็นสแีดง
ขนาดใหญ่สรา้งโดยญีปุ่่ น สามารถรองรับผูโ้ดยสารขึน้ชมววิพรอ้มกันไดถ้งึ 384 คนเพราะมี
หอ้งโดยสารถงึ64หอ้ง บนชงิชา้ทีม่จีุดสงูสดุกว่าระดับน ้าทะเล 250เมตร ท่านจะไดช้มววิอา่ว
ฮาลอง 360องศา ซึ่งความสวยงามก็จะสวยคนละแบบในแต่ละเวลา จากนั้นใหท้่าน
เพลดิเพลนิกับการเที่ยวชมสะพานญี่ปุ่ น และสวนญี่ปุ่ น (ราคาทวัรร์วมกระเชา้+ชงิช้า
สวรรค+์สะพานญีปุ่่ น+สวนญีปุ่่ น+โชวญ์ีปุ่่ น) น าท่านชอ้บป้ิงที่ตลาดกลางคนือ่าวฮา
ลอง (Night Market) ใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมืองและของทีร่ะลกึ เช่น กระเป่า ไมห้อม
แกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  (4) 
ทีพ่กั   DRAGON HOTEL HALONG หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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 วนัที ่2    ลงเรอืเทีย่วชมอา่วฮาลอง-ถ า้นางฟ้า-หมูบ่า้นชาวประมง-เกาะไกช่น 
   รา้นเยือ่ไมไ้ผ-่ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-ชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาตทิี่สรรคส์รา้งดว้ยความ
งดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอกอา่วฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่1969เกาะไดร้ับ
การประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมาย
ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่งๆทัง้เกาะหมาเกาะแมวเกาะไกช่น
ฯลฯน าทา่นชมถ า้นางฟ้าชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้า
แห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเมื่อไม่นานมาน้ีไดม้ีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ ้าซึง่
บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแต่งโดยมนุษยแ์สงสทีี่
ลงตัวท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่างๆมากมาย
ทัง้รูปมังกรเสาค ้าฟ้าทัง้  4  เสารูปปีกอนิทรีรูป
นางฟ้ารปูคูร่ักหนุ่มสาวพระพุทธรูปฯลฯตลอดจน
เลอืกซือ้สิน้คา้ทีร่ะสกึต่างๆตามอัธยาศัยแลว้น า
ทา่นชมหมูบ่า้นชาวประมง ซึง่ชาวบา้นทีน่ี่สว่น
ใหญจ่ะมอีาชพีเลีย้งสตัวท์ะเลชวีติสว่นใหญ่ของ
พวกเขาจะอยู่แต่ในเรือเวลาที่มีเรือท่องเที่ยว
ผ่านเขา้มาพวกเขาก็จะน าเรือของพวกเขาที่
บรรทุกอาหารทะเลสารพัดชนดิทัง้กุง้หอยปปูลา
ฯลฯอยูเ่ต็มล าเรอืซึง่ลว้นแตย่ังเป็นสดๆอยูท่ัง้นัน้
คอยลอยเทยีบเขา้หาเรือนักท่องเทีย่วเพื่อขายอาหารทะเลใหนั้กท่องเทีย่ว ซึง่นักท่องเทีย่ว
สามารถเลอืกชนดิของอาหารทะเลแลว้ใหเ้ขาปรงุตามเมนูทีต่อ้งการได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั จดัเต็มเมนูซฟุ๊ีดบนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่ง
งดงาม และใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื ภตัตาคาร (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ เป็นรา้นของฝากทีม่เีอกลักษณ์ พบกับสนิคา้ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ 
อาทเิชน่ หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมอืงตาม
อัธยาศัย น าท่านกลับสูก่รุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตกึอาคารทีส่ าคัญตา่งยังคง
เป็นการกอ่สรา้งและน าท่านชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสจากนั้น
น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ
นักท่องเทีย่วมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้ จากนัน้น าท่านอสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 
สาย เป็นย่านทีม่สีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที่
ระลกึตา่งๆ ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (7) 
ทีพ่กั   CHALCEDONY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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 วนัที ่3    ฮานอย-นงิหบ์งิห-์วดับา๋ยดงิห-์น ัง่เรอืเทีย่วชมตามกก๊ น ัง่เรอืกระจาด 
   เจดยีเ์ฉนิกว๊ก 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
  น าทุกทานเดนิทางสูเ่มอืงนงิหบ์งิห ์ซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงฮานอย เป็นจังหวัดทีม่คีวาม

พเิศษทางธรรมชาต ิซึง่มลีักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคอื มพีื้นทีท่ีเ่ป็นทีชุ่ม่น ้า ในอาณาเขตอัน
กวา้งใหญ่ไพศาล จนพืน้ทีนั่น้ถูกเรยีกว่า "อา่วฮาลองบนแผ่นดนิ" หรอื ฮาลองบก เป็นเมอืงที่
มภีูมทิัศน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขาหนิปูน ทีร่าบต ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา 99 
ยอด จึงถือว่าเป็นเมืองศักดิ์สทิธิข์องประเทศเวียดนาม น าท่านเดินทางไปที่ท่าเรือ เพื่อ
ล่องเรือชมฮาลองบก ผ่านชมถ า้ตามก๊ก (Tam Coc) ตามก๊กหมายถึงถ ้าสามถ ้า ตาม
ต านานกล่าวว่า ถ ้านี้ถูกบรรจงสรา้งโดยสายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้ทีน่ ้าทะเลยังทว่มถงึ ซึง่
ยังคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็นหลักฐาน  น าท่านลงเรือพาย ล่องไปตามแม่น ้ า Hoang 
Long ในชว่งแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มคีวาม
ยาวหลายกโิลเมตร ภาพทีป่รากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืนกับกุย้หลนิ
ของจนี ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการน ัง่เรอืกระจาด ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ 
สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตาทีส่องขา้งทางเป็นทุ่งนา ในยามทีข่า้วใกลจ้ะถงึเวลาเก็บเกีย่ว ทอ้ง
นาจะเป็นสเีหลอืงอรา่มสวยงามเกนิบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (9) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม เจดยีเ์ฉนิกว๊ก เป็นเจดยีท์ีส่ าคัญและเก่าแกข่องชาวเวยีดนาม 
ตัง้อยู่ในพื้นทีข่องวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกลก้ับทะเลสาบตะวันตกของเมอืง
ฮานอย เจดียแ์ห่งน้ีใชศ้ลิปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและ
เวียดนาม มีความสูง ทัง้หมด 11 ชัน้ แต่ละชัน้จะมีลักษณะเหมอืนกัน จากชัน้ล่างถงึชัน้บน 
ต่างเพียงจะมขีนาดเล็กลงตามความสูงทีช่อ่งหนา้ต่างของแต่ละชัน้จะเป็นทีป่ระดษิฐานของ
ประตมิากรรมพระพุทธรูปอมติาภพุทธเจา้ ตามความเชือ่ของพุทธมหายาน ซึง่มองเห็นเดน่ชดั
จากภายนอก ไล่เรียงขึน้ไปตรงกัน ตัวเจดยีก์่อสรา้งดว้ยอฐิสแีดง ชัน้ล่างดา้นหนา้จะมีแท่น
ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วบชูา ภายในมจีารกึประวัตคิวามเป็นมาทัง้ของเจดยีแ์ละพระศรศีากยมุนี
ปางปรนิพิพานทีท่ าดว้ยทองค า 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (10) 
ทีพ่กั   CHALCEDONY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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 วนัที ่4   จตัรุสับาดงิห ์สสุานโฮจมินิห-์ท าเนยีบประธานาธบิด-ีวดัเจดยีเ์สาเดยีว 
   รา้นชอ้ป DAI CO VIET-สนามบนินอยบา่ย-สนามบนิดอนเมอืง      

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
น าทา่นสู ่จตัรุสับาดงิห ์ณ จัตรุัส แหง่น้ีเป็นสถานทีท่ีท่า่นโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพ
ของเวียดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ของ
ฝรั่งเศสอยูถ่งึ48ปีทีต่ัง้ของอาคารทีโ่ดดเดน่ สงา่งาม (ถา่ยรปูเฉพะดา้นหนา้สสุาน) 
จากนัน้น าท่านชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีเป็นสถานทีเ่เสดงถงึการปลดแอกเวยีดนามออก
จากการปกครองของฝรั่งเศสและเป็นจดุทีก่อ่ใหเ้กดิประเทศเวยีดนามสมัยใหมใ่นปัจจบุัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (12) 
จากนัน้น าทา่นชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว ทีม่อีายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพุทธ
บูชาแด่ เจา้แม่กวนอมิ ซึง่ตัง้อยู่กลางสระบัว โดยมีต านานไวว้่า พระเจา้หลีไทโต อยากได ้
โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคนืวันหนึง่ ทรงสบุนิ(ฝัน) ไปวา่เห็นเจา้แมก่วนอมิ 
พระแมโ่พธสิตัว ์ไดม้าปรากฎทีส่ระบัวและไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์หลังจากนัน้ พระองค์
ก็ไดม้ีพระโอรส จงึไดส้รา้งเจดียข์นาดเล็กที่ตัง้อยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการ
ถวายสักการะแด่เจา้แม่กวนอมิ ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนสว่นใหญ่มักจะมาขอพรใหไ้ดบุ้ตร
กับเจา้แม่กวนอมิทีเ่จดยีเ์สาเดยีวแห่งนี้อยู่เสมอ จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ของเวยีดนาม
เชน่ หนิออ่น ขนมเวยีดนาม ของทีร่ะลกึ KIPLING ที ่รา้น DAI CO VIET  

เย็น       ** บรกิารขนมปงัเวยีดนามใหท้กุทา่น ทา่นละ 1 ชิน้ (13) **  
น าท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบ่าย กรุงฮานอย  เพื่อเดินทางกลับสู่

กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
20.35 น.    ออกเดินทางจากกรุงฮานอยกลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออนแอร ์เที่ยวบินที่  

SL7185 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.00 ชัว่โมง) 
     **บรกิารอาหารวา่งและน า้ดืม่บนเครือ่ง (14) ** 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

                            ☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

29 ธนัวาคม-01 มกราคม 2566 21,999 21,999 5,000 

30 ธนัวาคม-02 มกราคม 2566 22,999 22,999 5,000 

31 ธนัวาคม-03 มกราคม 2566 22,999 22,999 5,000 
*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

 
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมม่รีาคาเด็ก และไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ)  

ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอัพเกรด เป็นชัน้ธรุกจิได ้และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ ไมส่ามารถเลือ่น
วันได ้

• คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
▪ ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่

อกีคร ัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผู ้
ทีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

▪ ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

▪ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกขายโปรแกรมนี้ไปแลว้ 
▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
▪ คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
▪ ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ่มค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยัน
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 
 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าให ้
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 
 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้
มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
▪ กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 

1 วัน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บ
คา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

▪ การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

▪ เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

▪ ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

▪ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
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▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหต ุ
▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่ง

นอ้ย 20 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
▪ ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ 

ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  
▪ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 

ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
▪ รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

▪ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้าย
เพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การล่าชา้จากสายการบนิ การปิดด่าน
เขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

▪ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทกุอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทาง
แลว้  

▪ หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

▪ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึ
และไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่า
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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                                 หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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