
 

ทวัรเ์วียดนามดีดี !!  

CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย - ฮาลอง 3 วนั 2 คืน 

คาราวะสุสานลงุโฮ ชมโชวหุ่์นกระบอกน ้าหน่ึงเดียวในโลก 

พรอ้มสมัผสัมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้ มรสอาหารซีฟู้ดบนเรอื 

พิเศษ !! บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิSEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนทม์าเก็ตฮาลอง     (-/L/D) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร ์สายการบินแอรเ์อเซีย (FD) โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

06.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เท่ียวบินท่ี FD642 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

 

08.30 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

น าชม วิหารวรรณกรรม วดัโบราณซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนานนับรอ้ยปีและเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง

แรก อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบ จอ้งวน ในสมยัโบราณ 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ตั้งอยูใ่น จงัหวดักว่างนิงห ์มีพรมแดนร่วมกบัจีนทาง

ทิศเหนือ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2.5- 3 ชม โดยรถโคช้

ปรบัอากาศ (ระหวา่งการเดินทางแวะรา้นคา้อิสระพกัผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากทาง

รา้นคา้)  



 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก อาทิ กระเป๋า ไมห้อม

แกะสลกั เส้ือผา้ เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย 

   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GOLDEN HALONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง ฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ  ้านางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย ์– ทะเลสาบคืนดาบ – 

วดัหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชวร์ะบ าตุก๊ตาหุ่นกระบอกน ้า   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสมัผัสความงดงามและ

สมบูรณ์ของ อ่าวฮาลอง ท่ีสรรค์สรา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนท าใหไ้ดร้ับการขึ้ น

ทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์ารยูเนสโกเ้มื่อปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหศัจรรยข์อง

ธรรมชาติท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ยภูเขาหินปนูมากมาย รปูร่างแปลกตานับพนัเกาะ สลบัซบัซอ้นเรียงตวักนัอย่าง

สวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน 

ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป  

 

น าท่าน ชมถ ้านางฟ้า หรือ ถ ้าสวรรค ์ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่ง

นัก ถ ้าแห่งน้ีเพ่ิงถูกคน้พบเมื่อไมน่านมาน้ี ซ่ึงมีการประดบัแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถ ้า บรรยากาศ

ภายในถ ้าท่านจะสมัผัสกบัความสวยงาม ตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์แสงสีท่ีลงตัวท าใหเ้กิด

จินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้งรูปมงักร เสาค ้าฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รกัหนุ่ม

สาว พระพุทธรปู ฯลฯ   

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนับนเรือ (อาหารทะเล)  

  น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอย  น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ

กลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงคราม สูร้บกับประเทศจีน 

กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กิด

ความทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดม้ีปฎิหารย ์เต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงไดร้บัดาบ

วิเศษมาใหพ้ระองค ์เพ่ือท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดร้บัดาบมาน้ัน พระองคไ์ดก้ลบัไป

ท าสงคราม อีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บา้นสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว 

พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  



 

   

  น าชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมี

ความเช่ือวา่ เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน  

   

  จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

กรุงฮานอย ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ยี่หอ้ต่างๆ เช่น 

Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม 



 

และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้าผสมผสานกบัเสียงบรรเลง

ของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆ ของคณะละคร) 

 

   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั DANG ANH HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ฮานอย – จตัรุสับาดิงห ์– สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห ์– ท าเนียบประธานาธิบดี – บา้นพกัลงุโฮ 

วดัเจดียเ์สาเดียว – พิพิธภณัฑโ์ฮจมิินห ์– วดัเฉินกว๊ก – ทะเลสาบตะวนัตก - กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิสรภาพของ

เวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของฝรัง่เศสอยู่ถึง 84 ปี น า

ท่านคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (หา้มถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห ์ จะปิด

บริการทุกวนัจนัทร ์และ ศุกรข์องสปัดาห ์และ จะปิดบริการประมาณเดือน กนัยายน – 04 ธันวาคม 

2563 ซ่ึงลูกคา้สามารถถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ี้รวมเวียดนาม

เป็นประเทศ และยังเป็นผู ้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสาน บรรจุศพท่าน

ประธานาธิบดี ซ่ึงไดท้ าการเก็บรกัษาศพไวเ้ป็นอยา่งดีไมใ่หเ้น่าเป่ือย โดยมีเจา้หนา้ท่ีดแูลไวอ้ยา่งเขม้งวด  



 

 

ชม ท าเนียบประธานาธิบดี ท่ีทางรฐับาลเวียดนามสรา้งใหท่้านโฮจิมินห ์แต่ท่านไม่อยู่ แต่ท่านเลือกท่ีจะ

อยูบ่า้นไม ้หลงัเล็ก ซ่ึงอยูห่ลงัท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งน้ี จึงเป็นสถานท่ีรบัแขกบา้นแขกเมืองแทน  

 

จากน้ันเขา้ชม บา้นพักลุงโฮ ท่ีสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลัง ยกพ้ืนสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทยสมัยก่อน เป็นท่ี

พกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชั้นบนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน  



 

 

จากน้ันชม วดัเจดียเ์สาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั ตั้งอยู่กลางสระบวั วดัแห่งน้ี สรา้งขึ้ นเพ่ือถวายเป็นพุทธ

บชูาใหแ้ก่ เจา้แม่กวนอิม โดยต านานไดก้ล่าวว่า ไดม้ีกษัตริยอ์งคห์น่ึงอยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็น

เวลานานยงัคงไม่สมหวงัสกัทีจนคืนหน่ึงไดสุ้บินเห็นพระโพธิสตัวก์วนอิมไดม้าปรากฎท่ีสระดอกบวัและได้

ประธานโอรสใหก้ับพระองค์ สมใจจึงไดส้รา้งวดัแห่งน้ีขึ้ นกลางสระบัวเพ่ือเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์

กวนอิม  

 

จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑโ์ฮจมิินห ์ซ่ึงจดัแสดงชีวประวติัของลุงโฮตั้งแต่เด็กจนโต จนกระทัง่ตาย  



 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิSEN ) 

 จากน้ันชม วดัเฉินกว๊ก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่าง

มากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุดในเมืองฮานอย 

ภายในวดัมีตน้มหาโพธ์ิท่ีน ามา จากประเทศอินเดีย และเจดียห์ลายชั้นส าหรบัไหวพ้ระเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลแก่ชีวิต  

 

20.50 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD645  

22.40 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการในบริการ 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดียวเพิ่ม 

13-15 มิ.ย. 63 10,500 บาท 1,900 บาท 

05-07 ก.ค. 63 10,900 บาท 1,900 บาท 

21-23 ส.ค. 63 10,500 บาท 1,900 บาท 

04-06 ก.ย. 63 

11-13 ก.ย. 63 

26-28 ก.ย. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท 

03-05 ต.ค. 63 

31 ต.ค.- 02 พ.ย. 63 
10,500 บาท 1,900 บาท 

07-09 พ.ย. 63 

21-23 พ.ย. 63 

28-30 พ.ย. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท 

05-07 ธ.ค. 63 10,900 บาท 1,900 บาท 

12-14 ธ.ค. 63 10,500 บาท 1,900 บาท 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน 

แอรเ์อเซีย (FD) 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งส้ิน 2 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 

 ค่าโคช้ปรบัอากาศรถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 



 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 

บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่”อาหาร

เป็นพิษเท่าน้ัน”)  

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้า

ทวัรจ์ากเมืองไทย 3 USD/วนั  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เชน่ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซกั

รีด, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่ม, ค่าน ้าหนักกระเป๋าท่ีเกินกวา่ทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีท่ี

เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง 

เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาข้ึน 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

 มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีท่านไดท้ าการจองทัวร ์ภายใน 3 วัน เพื่อเป็นการยืนยนัท่ี

นั่ง ถา้ท่านยงัไม่ช าระมดัจ ามาภายใน 3 วัน ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน 

 กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากไดช้ าระค่ามดัจ  าทวัรม์าแลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด เน่ืองจาก

บริษัทไดด้ าเนินการช าระเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนใหก้บัทางสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย พรอ้ม

ทั้งไดม้ดัจ าค่าหอ้งพกัเป็นจ านวนเงิน 50 % ของราคาหอ้งพกั ยกเวน้ใน กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถ

เดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยืน่เอกสารไปยงัสาย

การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่บั

การพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จ  านวน บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 



 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบินและที่นัง่บนเครือ่งบิน 

 เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ  ท่ีนัง่จึงเป็นระบบ Random ไม่สามาระล็อคท่ีนัง่ได ้ซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขของสายการบิน 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), 

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและ

บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัด

รตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ

แตกต่างกนัดว้ย 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 

ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ

จลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 

หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง

กบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้ งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศ

ไทยและเวียดนาม 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบ



 

เร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบใน

กรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบในการรบัผิดชอบกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิด

สนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจาก

ความผิดพลาดของทางบริษัท 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูสึ้ก หรืออ่ืนๆใดก็ตาม ในกรณีท่ี เกิด

เหตุจ าเป็นสุดวิสยัอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดังกล่าว คือ รา้นยา รา้นไมไ้ผ่ , รา้นมะพรา้ว, รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้น

ดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้

จ  านวนผูเ้ดินทาง 10-14 ท่าน ทางบรษิัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไป

กบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัที่สนามบินเวียดนาม และ 

จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอยา่งดี แต่ถา้ต  า่กว่า 10 ท่าน 

ทางบรษิทั ของสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

 กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่าน

ถูกปฎิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวรแ์ละ

รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

กรุณาอ่านเง่ือนไข ก่อนการตดัสนิใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้  าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าวในทุกกรณี 

 


