


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-	เจดียเตริ่นกว็อก
-	เมืองฮาลอง	-	กระเชา2ชั้นเวียดนาม	-	อาวฮาลอง	-	ตลาดกลางคืน

พักที่	NEW
STAR	HOTEL	/
KENNY	HOTEL
/	CROWN
HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา

2 ทาเรือโหงไก	-	อาวฮาลอง	-	ถํ้าสวรรค	หรือ	ถํ้านางฟา	-	เกาะไกชน	-
เมืองนิงหบิงห	-	ฮาลองบก

พักที่	YEN	NHI
HOTEL	/
ROYAL	HOTEL
/	GOLD	HOTEL
หรือระดับเทียบ
เทา

3 ลองเรือกระจาด	-	เมืองนิงหบิงห	-	วัด	Bai	dinh	/	วัดไบดิงห	-	กรุง
ฮานอย

พักที่
ROSALIZA
HOTEL/
DELIGHT
HOTEL	/
MOONVIEW1	–
2/	EDEN
HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา

4
จัตุรัสบาดิงห	-	สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห	-	ทําเนียบประธานาธิบดี	-
บานพักลุงโฮ	-	วัดเจดียเสาเดียว	-	พิพิธภัณฑโฮจิมินห	-	วิหาร
วรรณกรรม	หรือ	วัดแหงวรรณกรรม	-	วัดหง็อกเซิน	-	ถนน	36	สายเกา
-	สนามบินนอยไบ	-	สนามบินดอนเมือง

30	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,000



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	ประตู	2	เคานเตอรสายการบินแอร

เอเชีย	โดยเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.00	น.	นําทานเหินฟาสู	เมืองฮานอย	ประเทศเวียดนาม	โดยเที่ยวบินที่	FD642

08.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนอยไบ	เมืองฮานอย	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	รับ
กระเปาสัมภาระเรียบรอย
จากน้ันนําทานสู	เมืองฮานอย	มีความหมายวา	“เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน”	ซึ่งหมายถึงแมน้ําแดงที่ไหลผานตัว

เมืองฮานอย	อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ	มีประวัติศาสตรยาวนานกวา
2,000	ปี
นําทานชม	วัดเจิน่กวอก	ซึ่งเป็นวัดที่เกาแกของชาวพุทธที่เคยรุงโรจนในอดีต	วัดน้ีตั้งอยูบริเวณเกาะเล็กๆ

ติดริมทะเลสาบ	ภายในวัดยังมีตนโพธิ	์ที่นํากิ่งตอนมาจากตนโพธิข์องจริง	จากประเทศอินเดีย	ที่พระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงตรัสรู	ณ	ตนโพธิแ์หงน้ัน
นําทานเดินทางสู	เมืองฮาลอง	ดินแดนแหงมังกรหลับไหล	ระหวางเดินทางชื่นชมธรรมชาติ	ผานชนบทของ

เวียดนาม	สองฝ่ังสวนใหญจะเป็นนาขาวสีสันสวยงามตางกันไปตามฤดูกาล	ระยะทางประมาณ	170	กิโลเมตร
(ใชเวลาราวๆ	4	ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ัน	นําทุกทาน	นัง่กระเชา	2	ชัน้	ที่บรรจุคนไดกวา	180	คน	ขามทะเลที่ใหญที่สุดในโลกชมทิวทัศนที่แสน

สวยงามของอาวฮาลองเบย	ขามฝ่ังสูเกาะอีกฝากฝ่ังหน่ึงเพื่อใหทุกทานไดเปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศน
ความสวยงามของอาวฮาลองเบยโดยการ	นัง่ชิงชาสวรรค	SUN	WHEEL	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงประสบการณดีๆ	ของ
การเก็บภาพความประทับใจจากมุมสูง

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันอิสระใหทุกทานชอปป้ิงและเลือกซื้อสินคาที่	ตลาดฮาลอง	NIGHT	MARKET	มีสินคาพื้นเมือง

เวียดนามและสินคาจากจีนใหทานไดเลือกหลากหลาย	เหมาะสําหรับซื้อเป็นของฝาก	เชน	กระเปาผาไหม	ไม
หอมแกะสลัก	เสื้อผา	ผาพันคอ	เสื้อยืดลายเวียดนาม	ฯลฯ
พักที	่NEW	STAR	HOTEL	/	KENNY	HOTEL	/	CROWN	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



สนามบินนอยไบ	เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ	ซึ่งถูกเปิดใช(ตึก
นานาชาติ)	เมื่อตนปี	2558	และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง
45กิโลเมตร

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
เวียดนามเหนือระหวาง	พ.ศ.	2497	ถึง	พ.ศ.	2519	และกอนหนาน้ันเคยเป็น
เมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่
11	จนถึง	พ.ศ.	2345	ฮานอยตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง	อุตสาหกรรมใน
เมืองคือเครื่องจักร	ไมอัด	สิ่งทอ	สารเคมี	และงานหัตถกรรม

วัดที่มีเจดียเกาแกที่สุดของเวียดนาม	มีความสูงกวา	10	ชั้น	เป็นงานศิลปะผสม
ของจีน	เวียดนามและญี่ป ุน

ฮาลอง	แปลวา	"มังกรรอนลง"	ซึ่งมาจากตํานานพื้นบานวา	ในอดีต	มีขาศึก
จํานวนมหาศาล	จะมาบุกรุกและยึดครองเวียดนาม	โดยผานทางฮาลองเบยน้ี
กษตัริยเวียดนาม	จึงทรงทําพิธีขอใหสวรรคชวย	จักรพรรดิหยกผูปกครอง
สวรรคจึงโปรดให	มังกรแมลูกคูหน่ึง	ลงมาชวยชาวเวียดนาม	นางจึงรอนลงมา
พรอมกับพนหยกจํานวนมหาศาล	ทําลายเรือของผูรุกรานจนพินาศสิ้น	หยก
เหลาน้ันเมื่อตกลงสูอาวฮาลอง	ก็กลายเป็นเกาะนอยใหญ	จนมาถึงทุกวันน้ี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

น่ังกระเชา	2	ชั้น	ที่บรรจุคนไดกวา	180	คน	ขามทะเลที่ใหญที่สุดในโลก	ชม
ทิวทัศนที่แสนสวยงามของอาวฮาลองเบย	ขามฝ่ังสูเกาะอีกฝากฝ่ังหน่ึงเพื่อให
ทุกทานไดเปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศนความสวยงามของอาวฮาลองเบย

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก	ซึ่งชื่อน้ันตั้งขึน้มาจากตํานานของชาวพื้นบานที่แปล
วา	"สถานที่	ที่มังกรลงมาอยู"	ซึ่งอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินยื่นขึน้มานับพัน
ทําใหเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ



	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NEW	STAR	HOTEL	/	KENNY	HOTEL	/	CROWN	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ตลาดกลางคืน	(Night	market)	ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา	ไมวาจะเป็นกระเปา	หรือสินคาพื้นเมือง
ตางมากมาย

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางไป	ทาเรือโหงไก	ที่เชาตรูแบบน้ีจะพลุกพลานไปดวยผูคน	รถบัสเล็กใหญ	ที่มาสงนักทองเที่ยวขึน้เรือ

เรือจะเป็นเรือไมโบราณ	มีหองน้ํา	หองครัว	และดาดฟาชมวิว	เรือออกจากทามุงหนาไปชมถํ้า	เรือจะจอดใหลง
และออกไปรอรับทานอีกทาหน่ึงโดยไมวกกลับมาที่เดิม
นําทานลองเรืออาว	ฮาลอง	เบยเชิญทานสัมผัสความงดงามและความสมบูรณแบบของอาวฮาลอง	จนทําให

ไดรับการขึน้ทะเบียน	เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	จากองคการยูเนสโกเมื่อปี	พ.ศ.	2537	สัมผัสความมหัศจรรย
ของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยเกาะหินปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ	สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม
ผานเกาะตางๆ	ที่มีรูปรางแปลกตา	อาวฮาลองน้ันประกอบไปดวยเกาะเล็ก	เกาะนอยจํานวนกวา	1,000	เกาะ
จากน้ันนําทานชม	ถํ้าสวรรค	ภายในถํ้างดงาม	มีหินรูปทรงตางๆ	ประดับไปดวยไฟหลากหลายสีสัน	ทําให

มองเห็นเป็นรูปทรงตางๆ	กันไปตามจินตนาการ	เชน	มังกร	หงส	เตา	เสือ	นกกระเรียน	คูรัก	ฯลฯ	และกลับไปขึน้
เรือตอ
ลองเรือไปชมความงามของเกาะนอยใหญที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยูพันกวาเกาะในอาว	ซึ่งยูเนส

โกประกาศใหเป็นมรดกโลกเมื่อ	17	ธันวาคม	2537และไฮไลทของที่น่ีเรือจะผานใหทานถายรูปเป็นที่ระลึกกับ
เกาะไกชน	สัญลักษณของอาวฮาลอง
บริการอาหารกลางวันบนเรือ	(เมนูซีฟ ูด)

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู	เมืองนิงบิงห	เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ	มีพื้นที่ชุมน้ําใน

อาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา	“ฮาลองบก”	เป็นเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา	ทั้งเทือกเขา	เนินเขาหินปูน
ที่ราบตํ่า	และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา99	ยอด	จึงถือกันวาเป็นเมืองศักดิส์ิทธิ	์คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ได
เคยตั้งฐานทัพขึน้ที่น่ีเป็นแหงแรกในการศึก	เดียนเบียนฟูระยะทางประมาณ	200	กิโลเมตร	(ใชเวลาเดินทาง
ราวๆ	4	ชั่วโมง)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่YEN	NHI	HOTEL	/	ROYAL	HOTEL	/	GOLD	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาเรือโหงไก	ตอนเชาตรูคนจะคอนขางพลุกพลาน	เรือจะเป็นเรือไมโบราณ	มี
หองน้ํา	หองครัว	และดาดฟาชมวิว	เรือออกจากทามุงหนาไปชมถํ้า	เรือจะจอด
ใหลง	และออกไปรอรับทานอีกทาหน่ึงโดยไมวกกลับมาที่เดิม



เป็นหน่ึงในมรดกของโลก	ซึ่งชื่อน้ันตั้งขึน้มาจากตํานานของชาวพื้นบานที่แปล
วา	"สถานที่	ที่มังกรลงมาอยู"	ซึ่งอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินยื่นขึน้มานับพัน
ทําใหเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่งดงาม	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ

ถํ้าหินงอกหินยอย	แหงอาวฮาลอง	เป็นถํ้าที่มีความสวยงามที่สุดในระแวก	ซึ่ง
มาความโดดเดนตรงที่หินเหลาน้ีมีรูปทรงที่มีหลากหลาย	แลวแตคนจะตีความ
ตามจินตนาการ	เป็นถํ้าที่มีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟาที่ถูกสราง
จากธรรมชาติติดอยูผนังถํ้าอยางมหัศจรรย	ตามประวัติที่เลาขานกันมาคือ	มี
นางฟาเขามาอาบน้ําในถํ้าแหงน้ี	เกิดหลงใหลชายหนุมที่เป็นมนุษย	เลยไมคิด
อยากจะกลับสวงสวรรค	จนกระทั่งลวงเลยไป	กลุมนางฟาทั้งหลายเลยกลาย
เป็นหินติดอยูตามผนังถํ้าอยางอัศจรรย

เป็นหน่ึงในหมูเกาะ	หรือหินขนาดใหญ	ในอาวฮาลอง	ซึ่งชื่อน้ันจะถูกตั้งตามรูป
ทรงตาง	แตเกาะน้ี	มีชื่อวาเกาะไกชน

	บริการอาหารกลางวันบนเรือ	(เมนูซีฟ ูด)

เมืองเกาแกที่มีความโดดเดน	เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ	มี
พื้นที่ชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา	อาวฮาลองบนแผนดิน
หรือ	ฮาลองบก	เป็นเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา	ทั้งเทือกเขา	เนินเขาหินปูน
ที่ราบตํ่า	และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา	99	ยอด	จึงถือกันวาเป็นเมือง
ศักดิส์ิทธิ	์คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึน้ที่น่ีเป็นแหงแรกในการ
ศึกเดียนเบียนฟู

ฮาลองบก	“Halong	Bay	on	Land”	ฮาลองบกอยูที่เมืองนิงหบิงห	(Ninh	Binh)
เมืองประวัติศาสตรเกาแกเมืองหน่ึงของเวียดนาม	และพื้นที่สวนใหญเป็นพื้นที่
ชุมน้ํา	มีแมน้ําลําคลองตาง	ๆ	มีภูเขาหินปูนตั้งตระหงานรายลอมอยูมากมาย
ลักษณะคลายกับฮาลองเบย	แตที่น่ีเป็นน้ําจืดและน่ังเรือพาย	ไมใชขึน้เรือลํา
ใหญเหมือนอยางที่ฮาลองเบย	จากฮานอยตองน่ังรถมาทางใตราว	100
กิโลเมตร	ใชเวลาประมาณ	2	ชั่วโมง	เพื่อมาเที่ยวฮาลองบก

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YEN	NHI	HOTEL	/	ROYAL	HOTEL	/	GOLD	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูทาเรือ	ลองเรือกระจาด	เป็นแหลงทองเที่ยว	ที่ตั้งอยูทางตอนใตของสามเหลี่ยมปากแมน้ํา

แดง	ในจังหวัดนิงบิ่งห	เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน	แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ	บาง
สวนจมอยูใตน้ํา	และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน	จึงทําใหสถานที่แหงน้ีงดงามนาชม	และยังมีรองรอยทาง
โบราณคดีที่เผยใหเห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสมัย	โบราณ	ทําใหสถานที่แหงน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
นําทานลงเรือลองไปตามสายธารแหงธาราที่ไหลเย็น	ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของ

ภูเขาสองฝ่ังแมน้ํา	ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร	ภาพที่ปรากฏในระ	หวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน
กุยหลินของจีน	หรือ	อาวฮาลองเบย	เพลิดเพลินกับการ	น่ังเรือกระจาด	ลองผานทองน้ํา	ชมทัศนียภาพของภูเขา
นอยใหญ	สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานแวะซื้อของฝากที่	ตลาดพื้นเมือง	ที่น้ีทานจะไดพบของฝากพื้นเมืองของเวียดนามหลากหลาย
จากน้ันนําทานสักการะ	วัดบายดิงห	วัดเกาแกคูบานคูเมืองของนครหลวงเกา	ที่มีประวัติอันยาวนานและ

มีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอยางมาก	รวมทั้ง	เป็นวัดที่ใหญสุดในอาเซียนดวย	มีความสวยแปลกตา
สรางถูกหลักฮวงจุยแทๆ	คือ	ดานหนาเป็นน้ํา	และดานหลังเป็นเขา	มีเทือกเขาตั้งอยูมากมาย
นําทานกลับสู	เมืองฮานอย	ระยะทางประมาณ	100	กิโลเมตร	(ใชเวลาราวๆ	2	ชั่วโมง)	ก็ถึงฮานอย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่ROSALIZA	HOTEL/	DELIGHT	HOTEL	/	MOONVIEW1	–	2/	EDEN	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

“เรือกระจาด”เป็นยานพาหนะ	ทรงกลม	ลอยน้ําลําน้ีที่ชาวเวียดนามเรียกวา
Thung	Chai	หรือ	Basket	Boat	ในภาษาอังกฤษ	และเรือกระจาด	ในภาษาไทย
เรือกระจาดเป็นภูมิปัญญาชาวบานที่เป็นเอกลัษณเฉพาะของชาวเวียดนาม
กลาง	และเมืองดานัง	ซึ่งตนกําเนิดของเรือกระจาด	หลายคนเชื่อวา	เริ่มขึน้ใน
ยุคอาณานิคมที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม	และมีการเรียกเก็บภาษีการ
เดินเรือ	จึงทําใหชาวบานเลี่ยงภาษีดวยการคิดเรือกระจาด	ที่ไมไดมีรูปทรง
เป็นเรืออยางทั่วไป	แตเป็นเพียงกระจาดลอยน้ําเทาน้ัน

เมืองเกาแกที่มีความโดดเดน	เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ	มี
พื้นที่ชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา	อาวฮาลองบนแผนดิน
หรือ	ฮาลองบก	เป็นเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา	ทั้งเทือกเขา	เนินเขาหินปูน
ที่ราบตํ่า	และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา	99	ยอด	จึงถือกันวาเป็นเมือง
ศักดิส์ิทธิ	์คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึน้ที่น่ีเป็นแหงแรกในการ
ศึกเดียนเบียนฟู

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดไบดิงห	Bai	Dinh	เป็นวัดใหญที่สุดในเวียดนาม	หรืออาจบอกวาใหญที่สุดใน
เอเซียน้ีก็เป็นได	วัดไบดิงห	เป็นศูนยรวมชาวพุทธจากทุกภูมิภาคมารวมกัน
วัดเกาแกคูบานคูเมืองของนครหลวงเกา	วัดน้ีมีประวัติอันยาวนาน	มีชื่อเสียง
และเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายชวงอายุคน	วัดไบดิงห	Bai	Dinh
เป็นวัดศูนยรวมทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมที่มีความซับซอนของวัดทาง
พุทธศาสนา	ที่อยูบนภูเขาใน	อําเภอGia	Vien	จังหวัด	Ninh	Binh	ประเทศ
เวียดนาม	ประกอบไปดวยวัดเกาแกที่เป็นตนฉบับและเป็นวัดขนาดใหญที่
สรางขึน้ใหม	มันเป็นเรื่องที่มีความซับซอนที่ใหญที่สุดของวัดทางพุทธศาสนา
ในเวียดนามและไดกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับผูแสวงบุญชาวพุทธจาก



ทั่วเวียดนาม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
เวียดนามเหนือระหวาง	พ.ศ.	2497	ถึง	พ.ศ.	2519	และกอนหนาน้ันเคยเป็น
เมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่
11	จนถึง	พ.ศ.	2345	ฮานอยตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง	อุตสาหกรรมใน
เมืองคือเครื่องจักร	ไมอัด	สิ่งทอ	สารเคมี	และงานหัตถกรรม

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ROSALIZA	HOTEL/	DELIGHT	HOTEL	/	MOONVIEW1	–	2/	EDEN	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางไป	จัตุรัสบาดิงห	ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของ

เวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่อ	2	ก.ย.	2488	หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยูถึง	84	ปี
นําทานเขาคารวะ	สุสานโฮจิมินห	(ปิดทุกวันจันทรและศุกร	เพื่อนาํรางลุงโฮไปอาบนํ้ายาใหม)	ภายในบรรจุ

ศพอาบน้ํายาของทานโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลงแกว
จากน้ันนําทานชม	ทําเนียบประธานาธิบดี	อาคารทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง	ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขก

บานแขกเมือง	และเดินเทาตอไปผานสวนอันรมรื่นเขียวขจีไปดวยตนไมใหญนอยที่ลุงโฮปลูกไว	ไป
ชม	บานพักลุงโฮ	ที่สรางดวยไมทั้งหลัง	ยกพื้นสูงมีใตถุนเหมือนบานไทยสมัยกอน	เป็นที่พักผอนและตอนรับ

แขก	ชั้นบนเป็นหองทํางานและหองนอน
จากน้ันเดินตอไปชม	วัดเจดียเสาเดียว	เป็นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก	ตั้งอยูบนเสาตนเดียวปักอยูใน

สระบัว	ประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี	10	กร	ถือของมงคลรวม	8	อยาง	มีตํานานเล
วา“พระเจาหลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจาแมกวนอิมประทับน่ังอยูบนใบบัว	และสงเด็กชายในออมแขนใหพระองค
ตอมาไมนานพระองคไดอภิเษกสมรสและไดใหกําเนิดทายาทเพศชายพระองคตามที่ทรงสุบินจึงไดโปรดใหสราง
วัดน้ีขึน้มาเพื่อแสดงความขอบคุณตอเจาแมกวนอิม”
จากน้ันนําทานเขาชม	พิพิธภัณฑโฮจิมินห	เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหมขนาดใหญ	มีการจัดแสดง

นิทรรศการมากมาย	มีการถายภาพขาวดํา	ในสมัยสงคราม	ซึ่งจะไดเห็นความเป็นอยูของเหลาทหารกูชาติอีก
ดวยและเรื่องราวการสูรบ	ในสมัยสงครามเวียดนาม	
พิพิธภัณฑโฮจิมินห	เป็นสถานที่ซึ่งชาวเวียดนามและนักทองเที่ยวจะไดมาสัมผัสเรื่องราวตลอดชีวิตที่ผาน

มาของรัฐบุรุษผูยิ่งใหญ	จนมาสิ้นสุดที่ชัยชนะในการรวบรวมเวียดนามใหเป็นหน่ึง	ผานภาพเหตุการณตางๆที่ได
ตีพิมพลงหนังสือพิมพฝรั่งเศส	ไปจนถึงขาวของเครื่องใชตางๆของลุงโฮ	โดยเฉพาะแนวคิดในการใชชีวิตของทาน
ที่นําไปปรับใชไดทุกยุคทุกสมัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเที่ยวชม	วิหารวรรณกรรม	เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง	ตัวอาคารและการตกแตงดานในสรางตาม

หลักฮวงจุยเชนเดียวกับจีน
จากน้ันนําทานชม	วัดหงอกเซิน	วัดโบราณ	ภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณ	และขางๆ	ศาลเจามีอาคาร

หลังเล็กๆ	ที่มีเตาสตาฟขนาดใหญ	ซึ่งเป็นเตาที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี
จากน้ันนําทาน	นัง่รถกอลฟชมเมือง	เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม	ใหทานไดเก็บภาพความ

ประทับใจ	และประสบการณในการมาเวียดนามครั้งน้ี
หลังจากน้ันนําทานสู	ถนน	36	สาย	ที่ขายสินคาหลากหลายประเภท	ทั้งของที่ระลึก	ของกิน	ของใช	อาทิ



เครื่องเขิน	หมวกงอบญวน	เซรามิก	ภาพเขียน	กระเปากอปป้ียี่หอตางๆ	เชน	Samsonite,	Kipling,	Roxy,
Billabong

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็นดวยขนมปัง	BANH	MI	(ขนมปังสไตลเวียดนามบริการบนรถ)

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู	ทาอากาศยานนอยไบ	เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
20.50	น.	นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	FD645

22.45	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมืนหประกาศความเป็นเอกราชใหแก
เวียดนามจากฝรังเศสเมอปี	คศ1945	และตัวจัตุรัสน้ันถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุม
ปฏิวัติ	ที่ไดขับไลชาวฝรั่งเศสที่มายึดครองเวียดนาม

เป็นอนุสรณที่สรางขึน้มาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห	ซึ่งอยูใจกลาง
เมืองโฮจิมินห	และจัตุรัสบาดิงห	เป็นสถานที่ที่ทานไดยืนประกาศเอกราชให
กับประเทศเวียดนาม

เป็นสถานที่ทํางานของประธานาธิบดีคนเกาของเวียดนามตอนใต	ชวง
สงครามเวียดนาม	ซึ่งเป็นจุดที่สงครามไดมาถึงจุดสิ้นสุด	เมื่อรถถังของ
เวียดนามตอนเหนือไดถลมเขามาทางรั้วดานหนา

เป็นบานที่ลุงโฮ	หรือทานโฮจิมินห	ไดอยูอาศัย	เป็นเวลา12ปี	(คศ	1958-1969)
เป็นบานรูปแบบพื้นบานซึ่งภูกเก็บรักษาไวหลังจากทานไดยายออกเน่ืองจาก
ที่กําลังจะกลายเป็นเปาหมายโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีที่แลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยน้ันยังไมเคยมี
ลูก	และก็ฝันวา	มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว	แลวก็พบและตกหลุมรักกับ
สาวชาวบาน	แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียที่มีเสา
เดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว	ในบอน้ําที่ฝันเห็น



ตั้งอยูหลังสวนสาธารณะใกลๆ	กับจัตุรัสบาดิงห	เดินผานสวนสาธารณะที่มี
เจดียเสาเดียวตั้งอยู	ก็จะพบกับพิพิธภัณฑโฮจิมินห	เป็นรูปแบบของอาคารสมัย
ใหมขนาดใหญ	มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย	มีการถายภาพขาวดํา	ใน
สมัยสงคราม	ซึ่งจะไดเห็นความเป็นอยูของเหลาทหารกูชาติอีกดวยและเรื่อง
ราวการสูรบในสมัยครามเวียดนาม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดที่ตั้งขึน้มาเพื่อสักการะเทพเจาขงจื้อ	นักปราชญที่นาเลื่อมศัยชาว
เวียดนาม	สรางขึน้เมื่อ	ราวๆ1000ปีที่แลว	และไดถูกบูรณะมาแลวหลายครั้ง
ลาสุดเมื่อปี	คศ2000	สมัยพระเจาหลีแถงหโตง	(Ly	Thanh	Tong)	อุทิศใหแด
ขงจื้อ	วิหารน้ีอยูติดกับกว็อกตื่อยาม	(Quoc	Tu	Giam)	เป็นโรงเรียนของพวก
ขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแหงชาติแหงแรกของเวียดนาม	ตอมาสมัยรา
ชวงศตรันไดเปลี่ยนชื่อเป็นกว็อกช็อกเวียน	(Quoc	Hoc	Vien)	บริเวณตรงหัว
มุมทางเขาดานหนาจะมีซุมสลักดวยหินขอความ	“ขอใหผูมาเยือนลงจากหลัง
มากอนที่จะเขาไปขางใน”

วัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม	เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหนาตาที่
เป็นเอกลักษณ	ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว	และมาถูกบํารุงและขยับ
ขยายพื้นที่เมื่อ	150	ปีที่แลว

เป็นถนนที่มีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี	ซึ่งเย็นวันศุก-อาทิตย	จะมีตลาด
ยามคํ่าคืน	ซึ่งมีของขายมากมาย	ซึ่งเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม	แต
สมัยน้ีน้ันก็ขายของหลากหลายรูปแบบ	แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะ
อีกดวย

	บริการอาหารเย็นดวยขนมปัง	BANH	MI	(ขนมปังสไตลเวียดนามบริการบนรถ)

สนามบินนอยไบ	เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ	ซึ่งถูกเปิดใช(ตึก
นานาชาติ)	เมื่อตนปี	2558	และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง
45กิโลเมตร

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



สุสานโฮจิมินห	ปิดทุกวันจันทรและศุกร	เพื่อนํารางลุงโฮไปอาบน้ํายาใหม



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	600	บาท/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา	**

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	3,900	บาท**

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	600	บาท	/ทริป/ตอทาน***

ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี	แบตเตอรี่สํารอง

สามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
3.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
3.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
3.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
4.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3				ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ

3.	การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ



Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คาบริการทัง้หมด
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง


