
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทวัร์เวียดนามดีดี !!  
CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์ห ุ่นกระบอกนํา้หนึ่งเดยีวในโลก 

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิม้รสอาหารซีฟ ู้ดบนเรือ  
(พเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN ) 

 

วันท ี่หนึ่ง กรุงเทพ  – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง  
09.30 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู6 แถว L11-17 (ทางด้านใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน  

เวียดนาม แอร์ไลน์  (VN) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น  
11.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงฮานอย เท ี่ยวบนิท ี่ VN610 พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

 
13.55 น. ถึง สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
  นําท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ตัง้อยู่ใน จงัหวดักว่างนิงห์ มีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ 

ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ระหว่างการ
เดนิทางแวะร้านค้าอิสระพกัผอ่นคลายอิริยาบถ หรือเลือกซือ้ของท่ีระลกึจากทางร้านค้า)  

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึ อาทิ กระเป๋า ไม้หอม

แกะสลกั เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสนิค้าพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย 
   นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า  
 

วันท ี่สอง ฮาลอง – ชมถํา้นางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทติย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซ ิน  – ถนน 
36 สายเก่า – ชมโชว์ระบาํตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

เดนิทางสู ่ทา่เรือ เพ่ือลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสมัผสัความงดงามและสมบรูณ์ของ อ่าวฮาลอง ท่ี
สรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทําให้ได้รับการขึน้ทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จาก
องค์การยเูนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติท่ีได้แต่งแต้มด้วยภเูขาหินปนูมากมาย รูปร่าง
แปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซ้อนเรียงตวักนัอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่ง
ตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป  

 
นําท่าน ชมถํา้นางฟ้า หรือ  ถํา้สวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแตส่วยงาม และน่าประทบัใจยิ่งนกั ถํา้แห่ง
นีเ้พิ่งถูกค้นพบเม่ือไม่นานมานี ้ซึ่งมีการประดบัแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถํา้ บรรยากาศภายในถํา้ท่านจะ
สมัผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีท่ีลงตวัทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ 
มากมาย ทัง้รูปมงักร เสาคํา้ฟา้ทัง้ 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟา้ รูปคูรั่กหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  (อาหารทะเล)  
  หลงัจากนัน้ นําทา่นเดนิทางกลบั ฮานอย  

    
 นําท่านข้าม สะพานแสงอาท ิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมี้ตํานาน
กล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนามทําสงคราม สู้รบกบัประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงั
ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกัที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทยั เม่ือได้มาลอ่งเรือท่ีทะเลสาบแหง่นี ้ได้มี  
ปฎิหารย์ เตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึง่ได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือทําสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองค์ได้รับ



 

ดาบมานัน้ พระองค์ได้กลบัไปทําสงคราม อีกครัง้ และได้รับชยัชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บ้านเมืองสงบสขุ เม่ือเสร็จ
ศกึสงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่นี ้   

 
นําชม วัดหงอกเซ ิน  วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเช่ือว่า 
เตา่ตวันี ้คือเตา่ศกัดิส์ทิธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาช้านาน  
 จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ณ ถนน  36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินค้าพืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของกรุง
ฮานอย ทัง้ของท่ีระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี ้ย่ีห้อต่างๆ เช่น Samsonite, 
Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
  จากนัน้ชมการแสดง ระบาํตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา้ ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่ง

เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในนํา้ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
เวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 



 

 
   นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันท ี่สาม ฮานอย – จัตุรัสบาดงิห์ – สุสานประธานาธิบด  ีโฮจมิินห์ – ทาํเนียบประธานาธิบด  ี– บ้านพักลุงโฮ – 
วัดเจดย์ีเสาเดยีว – พพิธิภณัฑ์โฮจมิินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉ ินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – 
กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่จัตุรัสบาดงิห์ ลานกว้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก
ฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถึง 84 ปี นําท่านคาราวะ สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์  (ห้ามถ่ายรูป!! สสุานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทกุวนัจนัทร์ และ ศกุร์ของ
สปัดาห์ และ จะปิดบริการตัง้แตว่นัท่ี 4 กนัยายน – 4 ธนัวาคม 2562 ซึง่ลกูค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก)  
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ ท่ีรวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมี
เจ้าหน้าท่ีดแูลไว้อยา่งเข้มงวด  



 

 
ชม ทาํเนียบประธานาธิบดี ท่ีทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แตท่่านไม่อยู่ แตท่่านเลือกท่ีจะอยู่บ้านไม้ 
หลงัเลก็ ซึง่อยูห่ลงัทําเนียบแทน ทําเนียบแหง่นี ้จงึเป็นสถานท่ีรับแขกบ้านแขกเมืองแทน  

 
จากนัน้เข้าชม บ้านพักลุงโฮ ท่ีสร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้สูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นท่ีพักผ่อนและ
ต้อนรับแขก ชัน้บนเป็นห้องทํางานและห้องนอน  



 

 
ชม วัดเจดีย์เสาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั ตัง้อยูก่ลางสระบวั วดัแหง่นี ้สร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาให้แก่  
เจ้าแม่กวนอิม โดยตํานานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไม่
สมหวงัสกัทีจนคืนหนึ่งได้สบุินเห็นพระโพธิสตัว์กวนอิมได้มาปรากฎท่ีสระดอกบวัและได้ประธานโอรสให้กบัพระองค์ 
สมใจจงึได้สร้างวดัแหง่นีข้ึน้กลางสระบวัเพ่ือเป็นการขอบคณุพระโพธิสตัว์กวนอิม  

 
จากนัน้เข้าชม พพิธิภณัฑ์โฮจมิินห์ ซึง่จดัแสดงชีวประวตัขิองลงุโฮตัง้แตเ่ดก็จนโต จนกระทัง่ตาย  



 

 
นําชม วหิารวรรณกรรม วดัโบราณซึง่มีประวตัคิวามเป็นมายาวนานนบัร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลยัแหง่แรก  
อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีใช้สอบ จ้องวน ในสมยัโบราณ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  (พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN ) 
จากนัน้ชม วัดเฉ ินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความสําคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตัง้อยู่
ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสดุในเมืองฮานอย  
ภายในวดัมีต้นมหาโพธ์ิท่ีนํามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชัน้สําหรับไหว้พระเพ่ือความเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต  

 
   เดนิทางสู ่สนามบินนอยไบ เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
16.05 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์  เท ี่ยวบนิท ี่ VN619 
18.05 น.  ถึง สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในบริการ 

 

 



 

อัตราค่าบริการ  
วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตียง 

(พักกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียว
เพ ิ่ม 

20-22 มี.ค. 63 
27-29 มี.ค. 63 

8,900 บาท    (ค่าทปิ 2,000) 1,900 บาท 

24-26 เม.ย. 63 8,999 บาท     (ค่าทปิ 1,000) 1,900 บาท 

01-03 พ .ค. 63 10,900 บาท    (ค่าทปิ 1,000) 1,900 บาท  

29-31 พ .ค. 63 9,500 บาท    (ค่าทปิ 1,000) 1,900 บาท  

12-14 มิ.ย. 63 8,999 บาท    (ค่าทปิ 1,000) 1,900 บาท  

04-06 ก.ค. 63 10,999 บาท    (ค่าทปิ 1,000) 1,900 บาท  

07-09 / 21-23 ส.ค. 63 8,999 บาท     (ค่าทปิ 1,000) 1,900 บาท 
04-06 / 18-20 ก.ย. 63 8,999 บาท     (ค่าทปิ 1,000) 1,900 บาท 

 

ราคาน้ี ไม่รวมค่าทิป มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

 (ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 
 

ในกรณีท ี่ผู้ โดยสาร  มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดนิทางท ี่
ท่านได้ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ  กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าท ี่ทราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตั๋ว

ดงักล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ ิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) 
 คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ รวมทัง้สิน้ 2 คืน (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบตัิเหต ุจะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงนิคุ้มครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วา่”อาหารเป็น
พิษเทา่นัน้”)  

 คา่ระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรัม 
 



 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่ม, 

คา่นํา้หนกักระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมนํา้มันและภาษีสนามบนิ  ในกรณีท ี่สายการบนิมีการปรับราคาข ึน้  
เงื่อนไขการจองทวัร์  

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจําในการสํารองท่ีนัง่ ทา่นละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีได้ทําการจองภายใน 3 วนั) และท่ีนัง่จะถกูยืนยนัเม่ือ
ได้รับคา่มดัจําแล้วเทา่นัน้ 

 งวดที่ 2 ชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดนิทาง  
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงินเตม็จํานวน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอ่ืนๆ เป็นสําคญั 
 
 

ข้อมูลเพ ิ่มเตมิเรื่องตั๋วเครื่องบนิและที่นั่ งบนเครื่องบนิ 
 ทางบริษัทได้สํารองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน

สทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดนิทาง  
 หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกตอิยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้

ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

 

ข้อมูลเพ ิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พ ัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

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



 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่ง
ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

หมายเหต  ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดนิทางเป็นสําคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สําหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตา่งด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวดงักลา่ว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง 15-20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีพดูภาษาไทยได้ คอยรับท่ีสนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ํากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสทิธิไม่ออกเดนิทางในกรุ๊ปนัน้ 
 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าท ี่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต  ิโปรดสอบถาม ** 


