
 

 

 

ทวัร์เวียดนามดีด ี!!  
CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกนํา้หน่ึงเดียวในโลก 

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิม้รสอาหารซีฟู้ดบนเรือ 

(พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หน่ึง กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง  
09.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี  ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู 6 แถว L11-17 (ทางด้านใน ) เคาน์เตอร์ สายการบิน 

เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน  
11.55 น. ออกเดินทางสู ่กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ VN610 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

 
13.55 น. ถงึ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
  นําท่านเดินทางสู ่ฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ตัง้อยู่ใน จงัหวดักว่างนิงห์ มีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ 

ห่างจากกรุงฮานอยประมา ณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ระหว่างการ
เดินทางแวะร้านค้าอิสระพกัผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลอืกซือ้ของที่ระลกึจากทางร้านค้า)  

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
  จากนัน้ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง  สนิค้าพืน้เมื องและของที่ระลกึ อาทิ กระเป๋า ไม้หอม

แกะสลกั เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสนิค้าพืน้เมืองต่างๆ มากมาย 
   นําท่านเข้าสูท่ี่พกั BLUE SKY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า  

วันที่สอง ฮาลอง – ชมถํา้นางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 
36 สายเก่า – ชมโชว์ระบาํตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู ่ท่าเรือ เพื่อลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสมัผสัความงดงามและสมบรูณ์ของ อ่าวฮาลอง  ที่
สรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทําให้ได้รับการขึน้ทะเบยีน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จาก
องค์การยเูนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยภเูขาหินปนูมากมาย รูปร่าง
แปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซ้อนเรียงตวักนัอย่างสวยงาม ระหว่างการลอ่งเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่ง
ต่างๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําท่าน ชมถํา้นางฟ้า หรือ ถํา้สวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม  และน่าประทบัใจยิ่งนกั ถํา้แห่ง
นีเ้พิ่งถกูค้นพบเมื่อไม่นานมานี ้ซึง่มีการประดบัแสงส ีตามผนงัและมมุต่างๆ ในถํา้ บรรยากาศภายในถํา้ท่านจะ
สมัผสักบัความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนษุย์ แสงสทีี่ลงตวัทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ 
มากมาย ทัง้รูปมงักร เสาคํา้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  
  นําท่านเดินทางกลบั ฮานอย  นําท่านข้าม  สะพานแสงอาทติย์  ชม ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจกลางเมือง

ฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ีตํานานกลา่วว่า ในสมยัที่เวียดนามทําสงคราม สู้รบกบัประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้
สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกัที ทําใ ห้เกิดความท้อแท้พระทยั เมื่อได้มา
ลอ่งเรือที่ทะเลสาบแห่งนี ้ได้มีปฎิหาร ย์ เต่าขนาดใหญ่ตวัหนึง่ได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทําสงครามกบั
ประเทศจีน หลงัจากที่พระองค์ได้รับดาบมานัน้ พระองค์ได้กลบัไปทําสงคราม อีกครัง้ และได้รับชยัชนะเหนือประเทศ
จีน ทําให้บ้านสงบสขุ เมื่อเสร็จศกึสงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้นําชม วัดหงอกเซิน  วดั
โบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเชื่อว่า เต่าตวันี ้คือเต่าศกัด์ิสทิธ์ิ 1 
ใน 2 ตวัที่อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาช้านาน  

 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ณ ถนน 36 สายเก่า  แหลง่ขายของ
ที่ระลกึและสนิค้าพืน้เมืองที่ใหญ่ที่สดุของกรุงฮานอย  ทัง้ของที่
ระลกึ ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็
อปปี ้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
รองเท้า 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้ชมการแสดง ระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา้ ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่ง
เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในนํา้ผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
เวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 



 

 

   นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที่สาม ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบด ีโฮจิมินห์ – ทาํเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – 
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภณัฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – 
กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู ่จตุัรัสบาดงิห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก
ฝร่ังเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488  หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถงึ 84 ปี นําท่านคาราวะ  สุสาน

ประธานาธิบดี  โฮจมิินห์  (ห้ามถ่ายรูป !! สสุานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทกุวนัจนัทร์ และ ศกุร์ของ
สปัดาห์ และ  จะปิดบริการตัง้แ ต่วนัท่ี 4 กนัยายน –  4 ธันวาคม  2562 ซึง่ลกูค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก ) 
วีรบรุุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยั งเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กบัประเทศ
เวียดนามภายในสสุานบรรจศุพท่านประธานาธิบดี ซึง่ได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมี
เจ้าหน้าที่ดแูลไว้อย่างเข้มงวด ชม ทาํเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่
อยู่ แต่ท่านเลอืกที่จะอยู่บ้านไม้ หลงัเลก็ ซึง่อยู่หลงัทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งนี ้จงึเป็นสถานท่ีรับแขกบ้านแขกเมือง
แทน  
 
 
 
 

 
 
จากนัน้เข้าชม  บ้านพกัลุงโฮ  ที่สร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้สงูมีใต้ถนุเหมือนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อนและ
ต้อนรับแขก ชัน้บนเป็นห้องทํางานและห้องนอน จากนัน้ชม วัดเจดย์ีเสาเดยีว  วดัรูปทรงดอกบวั ตัง้อยู่กลางสระบวั 
วดัแห่งนี ้สร้างขึน้เพื่อถวายเป็นพทุธบชูาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตํานานได้กลา่วว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึง่อยากได้
พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไม่สมหวงัสกัทีจนคืนหนึง่ได้สบุนิเห็นพระโพธิสตัว์ก วนอิมได้มาปรากฎที่
สระดอกบวัและได้ประธานโอรสให้กบัพระองค์ สมใจจงึได้สร้างวดัแห่งนีข้ึน้กลางสระบวัเพื่อเป็นการขอบคณุพระ
โพธิสตัว์กวนอิม  
 

 
 
 
 
 
จากนัน้เข้าชม  พพิธิภณัฑ์โฮจมิินห์  ซึง่จดัแสดงชีวประวติัของลงุโฮตัง้แต่เด็กจนโต จนกระทัง่
ตาย นําชม วิหารวรรณกรรม  วดัโบราณซึง่มีประวติัความเป็นมายาวนานนบัร้อยปีและเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งแรก อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีใช้สอบ จ้องวน ในสมยัโบราณ 
 



 

 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN ) 

จากนัน้ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความสาํคญักบัปร ะชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตัง้อยู่
ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สดุในเมืองฮานอย ภายในวดัมีต้นมหา
โพธ์ิท่ีนํามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชัน้สาํหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู ่สนามบนินอยไบ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

16.05 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN619 
18.05 น.  ถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในบริการ 

 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตยีง 

(พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดยีว
เพิ่ม 

11 - 13 พ.ค. 62 11,900 บาท 1,900 บาท 

14 - 16 ม.ิย. 62 9,999 บาท 1,900 บาท 
26 - 28 ก.ค. 62 11,900 บาท 1,900 บาท 
27 – 29 ก.ค. 62 12,500 บาท 1,900 บาท 
10 - 12 ส.ค. 62 11,900 บาท 1,900 บาท 
23 - 25 ส.ค. 62 9,999 บาท 1,900 บาท 
13 - 15 ก.ย. 62 
27 - 29 ก.ย. 62 9,999 บาท 1,900 บาท 

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงนิค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

 

 

 

 

 



 

 

อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) 
 ค่าที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 2 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 ค่าอาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราค่าเข้าชมสถานท่ีที่ระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที่ เสยีชีวิตเน่ืองจากอบุติัเหต ุจะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภยั อายรุะหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้ เอาประกนัภยัอายต่ํุากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงนิคุ้มครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 ค่าระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรัม 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขบัรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม , ร้านอาหาร , ทปิหวัหน้าทวัร์จาก

เมืองไทย 3 USD/วัน (สําหรับหวัหน้าทวัร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสําคัญ) ฯลฯ 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง , ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่ม , 

ค่านํา้หนกักระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบนิกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมนํา้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึน้ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจําในการสาํรองที่นัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากที่ได้ทําการจองภายใน 3 วนั) และที่นัง่จะถกูยืนยนัเมื่อ

ได้รับค่ามดัจําแล้วเท่านัน้ 

 งวดที่ 2 ชําระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ณ  วนันัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ , 
ค่าวีซ่า, ค่ามดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับร อง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงัสาย
การบนิ , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึง่ไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสนิใจ ของ สายการ บนิ , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสาํคญั 
 
 
 



 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทได้สาํรองที่นัง่พร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลกิทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน

สทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบนิและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากตัว๋เคร่ืองบนิทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
 นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบนิกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้

ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้  (นํา้หนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึ งอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ
ปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึง่
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย  

 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศ ษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่ องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวั ร์นี ้เมื่อเกิดเหตจุําเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตสุดุวิสยับาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบ ริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 



 

 

 สาํหรับ ผู้ โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิ เสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวดงักลา่ว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่ , ร้านมะพร้าว , ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอ ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 ขอสงวนสทิธิ ราคาพิเศษ สาํหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง 15-20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พดูภาษา ไทยได้ คอยรับที่สนามบนิ
เวียดนาม และ จะคอยบริการทกุท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ํากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


