


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-	เมืองซาปา	-
ลาวไก	-	น้ําตกสีเงิน	หรือ	นําตกซิลเวอร	-	หมูบานกัต๊กัต๊	-	ตลาด
ซาปา

พักที่	SUNNY
MOUNTAINS	VIEW
HOTEL	ระดับ	3	ดาว
หรือเทียบเทา

2 ภูเขาฮามรอง	-	กรุงฮานอย	-	ทะเลสาบตะวันตก	-	เจดียเตริ่นกว็
อก

พักที่	MOON	VIEW
HOTEL	ระดับ	3	ดาว
หรือเทียบเทา

3 เมืองนิงหบิงห	-	ฮาลองบก	-	ถํ้าลอดตามกอก	-	เมืองฮาลอง	-	การ
แสดงหุนกระบอกน้ํา	หรือ	โชวหุนกระบอกน้ํา	-	ตลาดกลางคืน

พักที่	Cong	Doan
Halong	HOTEL
ระดับ	3	ดาวหรือ
เทียบเทา

4 อาวฮาลอง	-	ถํ้าสวรรค	หรือ	ถํ้านางฟา	-	กรุงฮานอย	-	ทะเลสาบ
คืนดาบ	-	วัดหง็อกเซิน	-	ถนน	36	สายเกา	-	สนามบินนอยไบ	-
สนามบินดอนเมือง

14	เม.ย.	61	-	17	เม.ย.	61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿3,500

19	เม.ย.	61	-	22	เม.ย.	61 ฿12,991 ฿12,991 ฿12,991 ฿3,500

26	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿12,991 ฿12,991 ฿12,991 ฿3,500

10	พ.ค.	61	-	13	พ.ค.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500

17	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿12,991 ฿12,991 ฿12,991 ฿3,500

26	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500



ชวงเชา
04.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคาร	1	ชั้น	3	ประตู	2	เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย

โดยเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอําานวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.00	น.	นําทานเหินฟาสู	เมืองฮานอย	ประเทศเวียดนาม	โดยเทีย่วบินที	่FD642
08.45	น.	เดินทางถึงสนามบินนอยไบ	กรุงฮานอย	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมือง	จากน้ันนําทานเดินทางสูลาวไก(ซาปา)
นําทาน	เดินทางสูเมืองซาปา	จังหวัด	ลาวไก	สูขุนเขาหวางเหลียนเซิน	ไปยังเมืองซาปา	เมืองซาปาเคยถูก

ใหสรางขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่	เขามาปกครองในสมัยอาณานิคม	ในปี	พ.ศ.	2465	และไดมี
การสรางสถานีภูเขาขึน้	เพราะดวยเมืองซาปาโอบลอมดวยขุนเขานอยใหญจึงทําใหมีอากาศเย็นตลอดปี
ปัจจุบันเป็นเมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในเวียดนามโดยใชเวลาประมาณ	5	ชม.โดย
การน่ังรถโคชปรับอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทาง	ออกเดินทางสู	Silver	Water	Fall	น้ําตกสีเงิน	เป็นน้ําตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา	ไหล

จากยอดเขาฟานซีปัน	ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล	มีความสูงประมาณ	100	เมตร	มีหลาย
ระดับ	สายน้ําลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยางสวยงาม
ตอมานําทาน	สูหมูบานชาวเขา	Cat	Cat	Village	หมูบานชาวเขาเผามงดํา	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเขา

ในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ใหทานอิสะเที่ยวชม	ตลาดเมืองซาปา	(Love	market)	ชมสินคาทองถิ่นและชมบรรดาเหลาชาวเขาไดเดิน

ทางมารวมตัวกันอยูที่น่ี	ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ	จากน้ันนําทาน	Check-in	เขาที่พัก
พักที	่นําคณะเขาสูทีพ่ัก	SUNNY	MOUNTAINS	VIEW	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทาพักซาปา	1

คืน

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

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

เป็นเมืองที่อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติด
กับ	มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน	ทางดานทิศเหนือ	ทิศตะวันตกติดกับจังหวัด
ไหลโจว	ทิศตะวันออกติดกับจังหวัด	ฮา	เกียง	และ	ทางใตติดกับ	จังหวัด	ซอน
ลา	ลักษณะภูมิประเทศ	แบงออก	เป็นแบบตางๆ	อาทิ	หุบเขา	ภูเขาตํ่าๆ	สูงๆ
สลับกัน	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ยอดเขาฟานซีปัง	ซึ่งสูงสุด	ซึ่งความสูงระดับน้ี
ทําใหเป็นยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาคอินโดจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นน้ําตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ	อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา	100
เมตร	ไหลลัดเลาะลงมาจากหนาผาหินลงมาสรางความสวยงาม	นักทองเที่ยว
นิยมมายืนถายภาพกันเป็นจํานวนมาก	เป็นน้ําตกของภูหามโรง	ซื้อมีความสูง
มากกวา100เมตร	น้ําตกลงมาตามทางซึ่งแยกน้ําเป็นหลายๆสายและมีความ
สวยงามเป็นอันดับตนๆของเวียดนาม

หมูบานแหงน้ีอยูหางจากเมืองซาปา	3	กิโลเมตร	หมูบานกัตกัต	เป็นหมูบาน
เกาแกของชาวเผามงซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน	มีเครื่องแตงกายที่นิยมโทน
สีน้ําเงินเขมหรือดํา	ที่น่ีมีวิวทิวทัศนของไรนาขั้นบันได	นักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางมาเที่ยวชมหมูบานน้ีไดงาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SUNNY	MOUNTAINS	VIEW	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ตลาดน้ีถือเป็นสีสันของเมืองซาปาอีกที่หน่ึง	ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวเผาตางๆนํา
ของมาซื้อ-ขายกัน	และจะแออัดมากในวันเสารซึ่งที่เด็ดจะอยูที่อาหารเชาและ
กลางวันในตลาด



เครื่องแอรบัส	A320	ที่น่ัง	3	-	3	/	180	ที่น่ัง
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน	ยอดเขาฮัมรอง	ชมสวนไมดอกและสวนหินที่สวยงาม	ชมทิวทัศนเมือง

ซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา	เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	เมืองฮานอย	เดินทางกลับสู	กรุงฮานอย	โดยรถโคดปรัปอากาศ	(โดยใช

เวลาประมาณ	5	ชม.)	
ตอนําทานชม	ทะเลสาบตะวันตก	ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญของกรุงฮานอย	ชม	เจดียเฉินกวอก	เป็นหน่ึง

ในเจดียที่เกาแกที่สุดของเวียดนาม	มีแผนศิลาจารึกที่มีอายุตั้งแตปี	ค.ศ.	1639	เลาถึงประวัติศาสตรอันยาวนาน
ของเจดียน้ี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะเขาสูที่พัก	MOON	VIEW	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทาพักทีฮ่านอย	1	คืน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาประจําเมืองซาปา	ซึ่งเคยถูกโวทใหเป็น	1	ใน	8	สถานที่ที่สวยที่สุดในโลก
เพื่อชมพระอาทิตยตกดิน	หน่ึงในจุดเดนของเขาลูกน้ีคือ	"สวนหิน"	ซึ่งเกิดขึน้
ตามธรรมชาติ	แตกลับเหมือนงานศิลปะชิ้นงามชิ้นนึง	สวนตัวภูเขาน้ันหนาตา
เหมือนมังกรกําลังผงาดศีรษะ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ทะเลสาบที่สวยงามและใหญที่สุดในเมืองฮานอย



วัดที่มีเจดียเกาแกที่สุดของเวียดนาม	มีความสูงกวา	10	ชั้น	เป็นงานศิลปะผสม
ของจีน	เวียดนามและญี่ป ุน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MOON	VIEW	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองนิงหบิงห	ซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองฮานอย	เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทาง

ธรรมชาติ	ซึ่งเป็นลักษณะเดนอยูอยางหน่ึงคือ	มีพื้นที่ที่เป็นที่ชุมน้ํา	ในอาณาเขตอันกวางใหญไพศาล	จนพื้นที่น้ัน
ถูกเรียกวา	"	อาวฮาลองบนแผนดิน	หรือ	ฮาลองบก	"
เพื่อนําทาน	ลองเรือพาย	ลองไปตามคลอง	ซึ่งสองขางทางโอบลอมดวยภูเขาหินปูน	ชมทิวทัศนอันงดงาม

เขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น	ระหวางทางไปชมถํ้าตางๆจะผานนาขาว	ซึ่งมีอยูทั้งสองขางทาง
จากน้ันนําทานชม	ถํ้าตํากอก	เป็นถํ้าที่มีหินงอกหินยอยอันนามหัศจรรย	ซึ่งซอนตัวอยูในความลึกของเทือก

เขา	ภูเขาและทะเลเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	ทําใหที่น่ีมีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด	(โดยใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	4	ช.ม.)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองฮาลอง	ดินแดนแหงมังกรหลับใหลตั้งอยูใน	จังหวัดกวางนิงหซึ่งจังหวัดน้ีจะมี

พรมแดนรวมกับจีนทางทิศเหนือ	โดยรถโคชปรับอากาศ	ระยะทางประมาณ	165	กิโลเมตร	(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	4	ชม)	ใหทานสัมผัสบรรยากาศขางทาง	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูการเกษตรกรรมและนาขาวเขียวขจี
และ	ชมการแสดงระบําตุกตาน้ํา	ศิลปกรรมประจําชาติ	เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียว

ในโลก	ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก	(เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรี
เวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร)	นําเสนอเรื่องราวในชีวิตประจําวัน	ประเพณี	วัฒนธรรมของชาว
เวียดนาม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังจากน้ัน	นําทานอิสระชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืนใหทานไดเพลิดเพลินกับการ

ตอรองสินคา	ไมวาจะเป็นกระเปา	หรือสินคาพื้นเมืองตางมากมาย
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	Cong	Doan	Halong	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	พัก	1	คืนใน	ฮาลอง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ตามกก	แปลวา	สามถํ้า	ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญจะประกอบไปดวยภูเขา
หินปูนขนาดใหญอยูรายรอบกอ	เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากที่สุดแหง
หน่ึงของ	เวียดนาม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

หุนกระบอกน้ําเป็นการผสมผสานระหวางความหลงใหลในเทพตํานานกับ
ความรักชาติอยางรุนแรงซึ่งปลูกฝังกันมาในจิตใจชาวเวียดนาม	นักเชิดหุน
กระบอกจะยืนอยูหลังฉากในน้ําที่ทวมถึงเอวแลวควบคุมการเคลื่อนไหวของ
หุนดวยไมไผลํายาว	เทคนิคการเลนไดถูกเก็บงําเป็นความลับอยางมิดชิด	แม
ปัจจุบันน้ี	นักเชิดหุนอาวุโสทั้งหลายยังไมใครยอมถายทอดวิชาใหคนรุนหลัง
แตดวยเกรงวาวิชาจะดับสูญบางทานจึงยอมสอน	ทุกวันน้ี	ชมการแสดง	โชว
หุนกระบอกน้ํา	ศิลปกรรมประจําชาติ	เอกลักษณของประเทศเวียดนาม	และมี
แหงเดียวในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Cong	Doan	Halong	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ตลาดกลางคืน	(Night	market)	ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา	ไมวาจะเป็นกระเปา	หรือสินคาพื้นเมือง
ตางมากมาย



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงดงามของ	อาวฮาลองเบย	อาวฮาลอง	หรือ	ฮาลองเบย	น้ันตาม

นิทานปรัมปราของชาวเวียดนามไดกลาวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยรอนมาลงในอาวน้ีเมื่อครั้งดึกดําบรรพและชื่อ
ของฮาลอง	ก็แปลไดวา	มังกรรอนลง	เชิญทานสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณของอาวฮาลอง	จนทําใหไดรับ
การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	จากองคการยูเนสโกเมื่อปี	พ.ศ.	2537	
สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยเกาะหินปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ	สลับซับซอน

เรียงตัวกันอยางสวยงาม	ผานเกาะตางๆ	ที่มีรูปรางแปลกตา	ลักษณะทั่วไปของอาวฮาลองน้ันประกอบไปดวย
เกาะเล็ก	เกาะนอยจํานวนกวา	1,000	เกาะ	และมีเน้ือที่กวา	4,000	ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นสวนหน่ึงของอาวตัง
เกีย๋ของทะเลจีนใต
นําทานเขาชม	ถํ้านางฟ า	ชมหินงอกหินยอยตางๆภายในถํ้า	ที่ประดับตกแตงดวยแสงสีสวยงาม	หินแตละ

กอนจะมีลักษณะคลายกับสัตวตามแตทานจินตนาการ
บริการอาหารกลางวัน	บนเรือ	(อาหารซีฟ ูด)	ทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮาลอง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูตัว	เมืองฮานอย	มีความหมายวา	“เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน”ซึ่งหมายถึงแมน้ําแดงที่ไหลผาน

ตัวเมืองฮานอย	อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ	มีประวัติศาสตรยาวนาน
กวา	2,000	ปี
ชมทะเลสาบคืนดาบ	ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย	ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา	ในสมัยที่เวียดนาม

ทําสงครามสูรบกับประเทศจีน	กษตัริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเป็นเวลานาน	แตยังไมสามารถเอาชนะ
ทหารจากจีนไดสักที	ทําใหเกิดความทอแทพระทัย	เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี	ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึง
ไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค	เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน	หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน	พระองคได
กลับไปทําสงครามอีกครั้ง	และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน	ทําใหบานเมืองสงบสุข	เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว
พระองคไดนําดาบมาคืน	ณ	ทะเลสาบแหงน้ี
นําทานขามสีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ	ชมวัดหงอกเซิน	วัดโบราณ	ภายในประกอบดวย	ศาลเจา

โบราณ	และ	เตาสตาฟ	ขนาดใหญ	ซึ่งมีความเชื่อวา	เตาตัวน้ี	คือเตาศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	2	ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบ
แหงน้ีมาเป็นเวลาชานาน
จากน้ันเชิญทาน	อิสระชอบป้ิงถนน	36	สาย	มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย	กระเปา	เสื้อผา

รองเทา	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินนอยไบ	เพื่อเดินทางสู	ทาอากาศยานดอนเมือง
20.50	น.	ออกเดินทางกลับสู	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD645
22.40	น.	คณะเดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมดวยความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



เครื่องแอรบัส	A320	ที่น่ัง	3	-	3	/	180	ที่น่ัง

	บริการอาหารกลางวัน	บนเรือ	(อาหารซีฟ ูด)	ทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮาลอง

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

ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย	ซึ่งเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว	แตเพราะ
ตํานานที่วากันวา	หลังจากจักรพรรดิเล	เหลย	ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน	ได
มาประทับบนเรือในทะเลสาบ	ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพื่อเอาไปใหจาว
มังกรผูมอบดาบแดจักรพรรดิเล	เหลย	และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและ
หายไปในน้ํา	จึงไดชื่อใหมวา	ทะเลสาบคืนดาบ

วัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม	เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหนาตาที่
เป็นเอกลักษณ	ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว	และมาถูกบํารุงและขยับ
ขยายพื้นที่เมื่อ	150	ปีที่แลว

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

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

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



น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	10	ทานทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
8.	บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและ	กรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	(ทีน่ัง่จะ
ยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วัน
หลังจากทําการจองแลว	(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7	วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	20	กก.(Air	Asia,	Bangkok	Airways,	Nok	Air)
4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง	(PASSPORT)
2.	คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,	น้ําดื่ม,	บุหรี่,	เหลา,	เบียร	ฯลฯ),	คา

โทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,	คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดิน
ทางเป็นตน
3.	คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ	(วันละ	200	บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความ

ประทับใจ)



7.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7	%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

โปรดตรวจสอบ	PASSPORT	:	กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง	พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6
เดือน	หรือ	180	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	และตองมีหนากระดาษอยางตํ่ า	6	หนา	
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก	/	ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ทานละ	3,000.-
ราคาเด็กทารก	INFANT	3,999.-	(ตองเอาสูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเทานัน้นะ)
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่น	รวม	200	/	วัน	/	คน	รวมตลอดทั้งการเดินทาง	800

บาท	/	คน
คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร

หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
แจกน้ําดื่ม	1	ขวด	เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ขอมูลการเดินทางเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง
5.	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลการเดินทางเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง



ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร
ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด	
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	5,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด
9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา

ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ

ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


