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Code: IP03-VIT-CS01-VNM-HANOIHALONG-32VN-OCT-MAR-8-10-MN1017 

ทวัรเ์วยีดนามดดี ี!!  

CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วนั 2 คนื 

คาราวะสสุานลงุโฮ ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้หนึง่เดยีวในโลก 

พรอ้มสมัผสัมรดกโลก ณ อา่วฮาลอง ล ิม้รสอาหารซฟีู้ ดบนเรอื 

(พเิศษ !! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิSEN ) 
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รายละเอยีดโปรแกรม 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง  

09.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู6 แถว L11-17 (ทางดา้นใน) เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น  

11.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุฮานอย เทีย่วบนิที ่VN610 พักผอ่นอสิระตามอธัยาศัยบนเครือ่ง 

 

13.55 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

  น าท่านเดนิทางสู ่ฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ตัง้อยูใ่น จังหวัดกว่างนงิห ์มพีรมแดนร่วมกับจนี

ทางทศิเหนือ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคช้

ปรับอากาศ (ระหว่างการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผ่อนคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจาก

ทางรา้นคา้)  

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิ

กระเป๋า ไมห้อมแกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 

   น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก BLUE SKY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง ฮาลอง – ชมถ า้นางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทติย ์– ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ – 

ถนน 36 สายเกา่ – ชมโชวร์ะบ าตุก๊ตาหุน่กระบอกน า้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่ท่าเรอื เพือ่ล่องเรอืชมความงามตามธรรมชาตเิชญิท่านสัมผัสความงดงามและสมบรูณ์ของ 
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อา่วฮาลอง ทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก จนท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีน เป็น

มรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ด ้

แต่งแตม้ดว้ยภูเขาหนิปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรยีงตัวกันอย่างสวยงาม 

ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ 

ลักษณะทั่วไป  

 

 

 

 

 

น าทา่น ชมถ า้นางฟ้า หรอื ถ า้สวรรค ์ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแตส่วยงาม และน่าประทับใจยิง่

นัก ถ ้าแหง่นีเ้พิง่ถกูคน้พบเมือ่ไมน่านมานี ้ซ ึง่มกีารประดับแสงส ีตามผนังและมมุต่างๆ ในถ ้า บรรยากาศ

ภายในถ ้าทา่นจะสมัผัสกบัความสวยงาม ตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย ์แสงสทีีล่งตัวท าใหเ้กดิ

จนิตนาการรปูรา่งตา่งๆ มากมาย ทัง้รปูมงักร เสาค ้าฟ้าทัง้ 4 เสา รปูปีกอนิทร ีรปูนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว 

พระพทุธรปู ฯลฯ   

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเล)  

  น าท่านเดนิทางกลับ ฮานอย  น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย ์ชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจ

กลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกล่าวว่า ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงคราม สูร้บกับประเทศจนี 

กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้ักท ีท าให ้

เกดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าล่องเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ ไดม้ปีฎหิารย ์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึง่ไดรั้บ

ดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท าสงครามกับประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ด ้

กลับไปท าสงคราม อกีครัง้ และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้า้นสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงคราม
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แลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย 

ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เต่าตัวนี้ คอืเต่าศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวที่

อาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน  

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเกา่ แหล่ง

ขายของที่ระลึกและสินคา้พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุง

ฮานอย ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิหมวกงอบญวน 

ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ยี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, 

Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้ชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาหุน่กระบอกน า้ ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม 

และมแีหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสานกบัเสยีงบรรเลง

ของเครือ่งดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆ ของคณะละคร) 

   น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HACINCO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ฮานอย – จตัรุสับาดงิห ์– สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์– ท าเนยีบประธานาธบิด ี– บา้นพกัลงุ

โฮ – วดัเจดยีเ์สาเดยีว – พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์– วหิารวรรณกรรม – วดัเฉนิกว๊ก – ทะเลสาบ

ตะวนัตก – กรงุเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดีโฮจมินิห์ไดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของ

เวยีดนามพน้จากฝร่ังเศสเมือ่ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยูถ่งึ 84 ปี น า

ทา่นคาราวะ สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์(หา้มถา่ยรปู!! สสุานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ จะปิดบรกิาร

ทกุวันจันทร ์และ ศกุรข์องสปัดาห ์และ จะปิดบรกิารตัง้แตว่ันที ่4 กนัยายน – 4 ธันวาคม 2562 ซึง่ลกูคา้

สามารถถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) วรีบรุุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และ
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ยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้ับประเทศเวยีดนามภายในสสุานบรรจุศพท่านประธานาธบิด ีซึง่ไดท้ าการ

เก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่างดีไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมีเจา้หนา้ที่ดูแลไวอ้ย่างเขม้งวด ชม  ท าเนยีบ

ประธานาธบิด ีทีท่างรัฐบาลเวยีดนามสรา้งใหท้่านโฮจมินิห ์แต่ท่านไมอ่ยู ่แต่ท่านเลอืกทีจ่ะอยูบ่า้นไม ้

หลังเล็ก ซึง่อยูห่ลังท าเนยีบแทน ท าเนยีบแหง่นี ้จงึเป็นสถานทีรั่บแขกบา้นแขกเมอืงแทน  

 

 

 

 

 

จากนัน้เขา้ชม บา้นพกัลุงโฮ ทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้สูงมใีตถุ้นเหมอืนบา้นไทยสมัยก่อน เป็นที่

พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว วัดรูปทรง

ดอกบวั ตัง้อยูก่ลางสระบวั วัดแหง่นี ้สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูาใหแ้ก ่เจา้แมก่วนอมิ โดยต านานได ้

กล่าวว่า ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึง่อยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไมส่มหวังสักทจีนคนื

หนึง่ไดส้บุนิเห็นพระโพธสิตัวก์วนอมิไดม้าปรากฎทีส่ระดอกบวัและไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค ์สมใจ

จงึไดส้รา้งวัดแหง่นีข้ ึน้กลางสระบวัเพือ่เป็นการขอบคณุพระโพธสิตัวก์วนอมิ  

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เขา้ชม พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์ซ ึง่จัดแสดงชวีประวัตขิองลุงโฮตัง้แต่เด็กจนโต จนกระทั่งตาย น า

ชม วหิารวรรณกรรม วัดโบราณซึง่มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับรอ้ยปีและเป็นมหาวทิยาลัยแหง่แรก 

อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีใ่ชส้อบ จอ้งวน ในสมยัโบราณ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิSEN ) 

จากนัน้ชม วดัเฉนิกว๊ก เป็นวัดจนีทีม่คีวามเกา่แกแ่ละมคีวามส าคัญกับประชาชนชาวเวยีดนามเป็นอยา่ง

มากตัง้อยู่ใจกลางเมอืงและบรเิวณ ทะเลสาบตะวนัตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมอืง

ฮานอย ภายในวัดมตีน้มหาโพธิท์ีน่ ามา จากประเทศอนิเดยี และเจดยีห์ลายชัน้ส าหรับไหวพ้ระเพือ่ความ

เป็นสริมิงคลแกช่วีติ  

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

16.05 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่VN619 

18.05 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจในบรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดยีว

เพิม่ 

25-27 ต.ค. 62 8,900 บาท 1,900 บาท 

08-10 พ.ย. 62 8,900 บาท 1,900 บาท 

08-10 ธ.ค. 62 10,500 บาท 1,900 บาท 

03-05 ม.ค. 63 8,900 บาท 1,900 บาท 
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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 

 

ราคานี ้ไมร่วมคา่ทปิ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

2,000 บาท / ลกูทวัร ์1 ทา่น / ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ า

การจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิ

ขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวยีดนาม 

แอรไ์ลน ์(VN) 

 คา่ทีพ่ักโรงแรมทีร่ะบใุนรายการระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ รวมทัง้สิน้ 2 คนื (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 

 คา่โคช้ปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทัวรต์ลอดรายการ 

 อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอุบัตเิหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัยอายตุ ่ากว่า 6 

ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ สว่นใน

กรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสงูกว่า 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ 

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพษิเทา่นัน้”)  
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 คา่ระวางน ้าหนัก 20 กโิลกรัม 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 2,000 บาทตอ่ลูกทวัร ์1 ทา่นตอ่ทรปิ(ช าระที่

สนามบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว หรอื ค่าใชจ้่ายอืน่ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เชน่ ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าซักรดี, ค่า

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่, คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทางสายการบนิก าหนด, คา่รักษาพยาบาล กรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วย

จากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัราคาขึน้ 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 งวดที ่1 กรณุาวางเงนิมดัจ าในการส ารองทีน่ั่ง ทา่นละ 6,000 บาท (หลังจากทีไ่ดท้ าการจองภายใน 3 วัน) และทีน่ั่ง

จะถกูยนืยนัเมือ่ไดรั้บคา่มดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

 งวดที ่2 ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

 

กรณียกเลกิ 

 ยกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯ หักค่าใชจ้่าย 1,000 บาท/ท่าน+คดิค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ที่ไม่

สามารถ คนืเงนิได ้(ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้) 

 ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่ง ยืน่

เอกสารไปยงัสายการบนิ , โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมด หรอื บางสว่น เพราะ จะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและ

ตัดสนิใจ ของ สายการบนิ , โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิารอืน่ๆ เป็นส าคัญ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง  
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 หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่

น่ัง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรมอาจจะ

ไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

 กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวยีดนามมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมง

ตดิต่อกันท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท

ฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
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 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและ

เวยีดนาม 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที ่ด่านตรวจคนเขา้

เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยว

ดังกลา่ว คอื รา้นยา รา้นไมไ้ผ่, รา้นมะพรา้ว, รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิม่ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษ ส าหรับ จ านวนผูเ้ดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทาง 15-

20 ท่าน ทางบรษัิทฯ ออกเดนิทาง แต่จะไม่มหีัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยไปกับกรุ๊ปดว้ยแต่จะม ีไกดท์อ้งถิน่ ทีพู่ด

ภาษาไทยได ้คอยรับทีส่นามบนิเวยีดนาม และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศเวยีดนามเป็น

อยา่งด ีแตถ่า้ต ่ากวา่ 15 ทา่น ทางบรษัิท ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุ๊ปนัน้ 

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
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เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


