
 

 

ทัวรเ์วยีดนามดีดี !!  
CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชวห์ุน่กระบอกน ้าหน่ึงเดียวในโลก 

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิม้รสอาหารซีฟู้ดบนเรือ 
(พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หน่ึง กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง  
09.30 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แถว L11-17 (ทางด้านใน) เคานเ์ตอร ์สายการบิน 

เวียดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  
11.55 น. ออกเดินทางสู ่กรุงฮานอย เทีย่วบินที ่VN610 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครื่อง 

 
13.55 น. ถงึ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
  น าท่านเดินทางสู ่ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลบัไหล ตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห ์มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ 

ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ระหว่างการ
เดินทางแวะรา้นคา้อิสระพกัผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลอืกซือ้ของที่ระลกึจากทางรา้นคา้)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  จากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สินคา้พืน้เมืองและของที่ระลกึ อาทิ กระเป๋า ไมห้อม

แกะสลกั เสือ้ผา้ เสือ้ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสนิคา้พืน้เมืองต่างๆ มากมาย 
   น าท่านเขา้สูท่ี่พกั BLUE SKY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่  

วันที่สอง ฮาลอง – ชมถ า้นางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย ์– ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 
36 สายเก่า – ชมโชวร์ะบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน ้า 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู ่ท่าเรือ เพื่อลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสมัผสัความงดงามและสมบูรณข์อง อ่าวฮาลอง ที่
สรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนท าใหไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จาก



 

 

องคก์ารยเูนสโกเ้มื่อปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที่ไดแ้ต่งแตม้ดว้ยภูเขาหินปนูมากมาย รูปร่าง
แปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซอ้นเรียงตวักนัอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่ง
ต่างๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทั่วไป  
น าท่าน ชมถ า้นางฟ้า หรือ ถ า้สวรรค ์ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถ า้แห่ง
นีเ้พิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี ้ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถ า้ บรรยากาศภายในถ า้ท่านจะ
สมัผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์แสงสีที่ลงตัวท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ 
มากมาย ทัง้รูปมงักร เสาค า้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รกัหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  
  น าท่านเดินทางกลบั ฮานอย  น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมือง

ฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ีต านานกลา่วว่า ในสมยัที่เวียดนามท าสงคราม สูร้บกบัประเทศจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามได้
สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มา
ล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี ้ได้มีปฎิหารย ์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งไดร้ับดาบวิเศษมาให้พระองค ์เพื่อท าสงครามกับ
ประเทศจีน หลงัจากที่พระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงคราม อีกครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศ
จีน ท าใหบ้า้นสงบสขุ เมื่อเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้น าชม วัดหงอกเซิน วัด
โบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตวันี ้คือเต่าศักด์ิสิทธ์ิ 1 
ใน 2 ตวัที่อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาชา้นาน  

 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพืน้เมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุง
ฮานอย ทั้งของที่ระลกึ ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ยี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, 
Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ 



 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้ชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาหุน่กระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณข์องประเทศเวียดนาม และมีแห่ง
เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน า้ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรี
เวียดนามและพากยส์ดๆ ของคณะละคร) 

   น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

วันที่สาม ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห ์– สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห ์– ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – 
วัดเจดียเ์สาเดียว – พิพิธภณัฑโ์ฮจิมนิห ์– วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – 
กรุงเทพฯ  

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่จตุัรัสบาดงิห ์ลานกวา้งที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จาก
ฝรั่ งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่ งเศสอยู่ถึง 84 ปี น าท่านคาราวะ สุสาน

ประธานาธิบดี โฮจิมินห ์(ห้ามถ่ายรูป!! สสุานประธานาธิบดีโฮจิมินห ์ จะปิดบริการทุกวันจันทร ์และ ศุกรข์อง
สปัดาห ์และ จะปิดบริการตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน – 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งลกูค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) 
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยั งเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งไดท้ าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่างดีไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมี
เจา้หนา้ที่ดแูลไวอ้ย่างเขม้งวด ชม ท าเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสรา้งใหท้่านโฮจิมินห ์แต่ท่านไม่
อยู่ แต่ท่านเลอืกที่จะอยู่บา้นไม ้หลงัเลก็ ซึ่งอยู่หลงัท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งนี ้จึงเป็นสถานที่รับแขกบา้นแขกเมือง
แทน 
 
  
 
 
 
 

 
 
จากนั้นเขา้ชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างดว้ยไม้ทั้งหลงั ยกพืน้สูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและ
ตอ้นรบัแขก ชัน้บนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน จากนัน้ชม วัดเจดียเ์สาเดียว วัดรูปทรงดอกบวั ตั้งอยู่กลางสระบวั 
วดัแห่งนี ้สรา้งขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาใหแ้ก่ เจา้แม่กวนอิม โดยต านานไดก้ล่าวว่า ไดม้ีกษัตริยอ์งคห์นึ่งอยากได้
พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสกัทีจนคืนหนึ่งไดส้บุินเห็นพระโพธิสตัวก์วนอิมไดม้าปรากฎที่
สระดอกบวัและไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค ์สมใจจึงไดส้รา้งวัดแห่งนีข้ึน้กลางสระบวัเพื่อเป็นการขอบคุณพระ
โพธิสตัวก์วนอิม  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห ์ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลงุโฮตั้งแต่เด็กจนโต จนกระทั่ งตาย น าชม วิหาร
วรรณกรรม วดัโบราณซึ่งมีประวติัความเป็นมายาวนานนบัรอ้ยปีและเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก อีกทัง้ยังเป็นสถานที่
ใชส้อบ จอ้งวน ในสมยัโบราณ 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พเิศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิSEN ) 

จากนัน้ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่
ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สดุในเมืองฮานอย ภายในวัดมีตน้มหา
โพธ์ิท่ีน ามา จากประเทศอินเดีย และเจดียห์ลายชัน้ส  าหรบัไหวพ้ระเพื่อความเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู ่สนามบนินอยไบ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

16.05 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวียดนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่VN619 
18.05 น.  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
ราคาเดก็เสริมเตยีง 
(พกักับผู้ใหญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พกักับผู้ใหญ่ 2 ทา่น) 

พกัเดยีว
เพิม่ 

03-05 ม.ค. 63 8,900 บาท 1,900 บาท 

01-03 ก.พ. 63 8,900 บาท 1,900 บาท 

08-10 ก.พ. 63 9,200 บาท 1,900 บาท 

15-17 ก.พ. 63 
21-23 ก.พ. 63 

8,900 บาท 1,900 บาท 

20-22 ม.ีค. 63 
27-29 ม.ีค. 63 

8,900 บาท 1,900 บาท 

 

ราคาน้ี ไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

2,000 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทรปิ (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 
 
 
 

ในกรณีทีผู้่โดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กี่ยวข้องกับวันเดนิทางที่
ทา่นได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งใหกั้บทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงนิค่าต๋ัว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวียดนาม แอรไ์ลน ์(VN) 
 ค่าที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 2 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าอาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 ค่าโคช้ปรบัอากาศรถรบั-สง่สนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีที่ระบไุวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสงูกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงนิคุ้มครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  



 

 

 ค่าระวางน า้หนกั 20 กิโลกรมั 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขับรถ/หัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 2,000 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่ม, 

ค่าน า้หนกักระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบนิก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับราคาขึน้ 

เงื่อนไขการจองทัวร ์
 งวดที ่1 กรุณาวางเงินมดัจ าในการส ารองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากที่ไดท้ าการจองภายใน 3 วนั) และที่นั่งจะถกูยืนยันเมื่อ

ไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่านัน้ 

 งวดที ่2 ช  าระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, 
ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

 ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบนิ , โรงแรม และในทกุๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคญั 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 
 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้

ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 



 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
 เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้งไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุจ  าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 เมื่อท่านไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถ้ือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เขา้และออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ รา้นยา 
รา้นไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่ าน
รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักลา่วแลว้ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผูเ้ดินทาง 15-20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได ้คอยรับที่สนามบิน



 

 

เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถา้ต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าทีเ่หลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


