
 

ทวัร์เวียดนามดีดี !!  
CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกนํา้หน่ึงเดียวในโลก 

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิม้รสอาหารซีฟู้ดบนเรือ 

พเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง    
04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประต ู1-2 เคาน์เตอร์ สายการบนิแอร์เอเซีย ( FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน  
06.40 น. ออกเดินทางสู ่กรุงฮานอย เท่ียวบินท่ี FD642 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

 
08.30 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

นําชม วิหารวรรณกรรม  วดัโบราณซึง่มีประวตัิความเป็นมายาวนานนบัร้อยปี
และเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีใช้สอบ จ้องวน ในสมยัโบราณ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นําท่านเดินทางสู ่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ตัง้อยู่ใน จงัหวดักวา่งนิงห์ 
มีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ระหวา่งการเดินทางแวะ
ร้านค้าอิสระพกัผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซือ้ของท่ีระลกึจากทางร้านค้า)  

 คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลาดไนท์มาเกต็ฮาลอง  สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึ อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลกั 
เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย 

   นําท่านเข้าสูท่ี่พกั BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีสอง ฮาลอง – ชมถํา้นางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทติย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 
36 สายเก่า – ชมโชว์ระบาํตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่ท่าเรือ เพ่ือลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสมัผสัความงดงามและสมบรูณ์ของ 
อ่าวฮาลอง ท่ีสรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทําให้ได้รับการขึน้ทะเบียน เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองค์การยเูนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติท่ีได้แตง่แต้มด้วยภเูขาหินปนู
มากมาย รูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซ้อนเรียงตวักนัอย่างสวยงาม ระหวา่งการลอ่งเรือท่านจะได้ชมความ
งามของเกาะแก่งตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป  
 
 



 

 
 
 
 
 

 
นําท่าน ชมถํา้นางฟ้า หรือ ถํา้สวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแตส่วยงาม และน่าประทบัใจย่ิงนกั ถํา้แห่ง
นีเ้พ่ิงถกูค้นพบเมื่อไมน่านมานี ้ซึง่มีการประดบัแสงสี ตามผนงัและมมุตา่งๆ ในถํา้ บรรยากาศภายในถํา้ท่านจะ
สมัผสักบัความสวยงาม ตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแตง่โดยมนษุย์ แสงสีท่ีลงตวัทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างตา่งๆ 
มากมาย ทัง้รูปมงักร เสาคํา้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคูรั่กหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ   

 
 
 
 
 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  
  นําท่านเดินทางกลบัสู ่ กรุงฮานอย   นําท่านข้าม สะพานแสงอาทติย์  ชม ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจกลาง

เมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ีตํานานกลา่ววา่ ในสมยัท่ีเวียดนามทําสงคราม สู้รบกบัประเทศจีน กษัตริย์แห่ง
เวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกัที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทยั 
เม่ือได้มาลอ่งเรือท่ีทะเลสาบแห่งนี ้ได้มีปฎิหารย์ เตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึง่ได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือทําสงคราม
กบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมานัน้ พระองค์ได้กลบัไปทําสงคราม อีกครัง้ และได้รับชยัชนะเหนือ
ประเทศจีน ทําให้บ้านสงบสขุ เมื่อเสร็จศกึสงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้นําชม วัดหงอก

เซิน วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ  และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเช่ือวา่ เตา่ตวันี ้คือเตา่
ศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาช้านาน  

 
 
 
 
 
  จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ณ ถนน 36 สายเก่า  แหลง่ขายของท่ี

ระลกึและสินค้าพืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของกรุงฮานอย ทัง้ของท่ีระลกึ ของ
กิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี ้ย่ีห้อตา่งๆ 
เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้ชมการแสดง ระบาํตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา้  



 

ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น
กระบอก (เชิดจากในนํา้ผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 

   นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีสาม ฮานอย – จัตุรัสบาดงิห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทาํเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – 
วัดเจดีย์เสาเดียว – พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู ่จัตุรัสบาดงิห์ ลานกว้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อา่นคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก
ฝร่ังเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถงึ 84 ปี นําท่านคาราวะ สุสาน 
ประธานาธิบดี โฮจมิินห์ (ห้ามถ่ายรูป !! สุสานประธานาธิบดีโฮจมิินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์
ของสัปดาห์ และ  จะปิดบริการตัง้แตว่นัท่ี 04 กนัยายน – 04 ธนัวาคม 2562 ซึง่ลกูค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้าน
นอก) วีรบรุุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ ท่ีรวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กบัประเทศ
เวียดนามภายในสสุานบรรจศุพท่านประธานาธิบดี ซึง่ได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไมใ่ห้เน่าเป่ือย โดยมี
เจ้าหน้าท่ีดแูลไว้อย่างเข้มงวด ชม ทาํเนียบประธานาธิบดี  ท่ีทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แตท่่านไม่
อยู่ แตท่่านเลือกท่ีจะอยู่บ้านไม้ หลงัเลก็ ซึง่อยู่หลงัทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งนี ้จงึเป็นสถานท่ีรับแขกบ้านแขกเมือง
แทน  
 
 
 

 
 

จากนัน้เข้าชม  บ้านพักลุงโฮ  ท่ีสร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้สงูมีใต้ถนุเหมือนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อนและ
ต้อนรับแขก ชัน้บนเป็นห้องทํางานและห้องนอน จากนัน้ชม วัดเจดีย์เสาเดียว  วดัรูปทรงดอกบวั ตัง้อยู่กลางสระบวั 
วดัแห่งนี ้สร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาให้แก่ เจ้าแมก่วนอิม โดยตํานานได้กลา่ววา่ ได้มีกษัตริย์องค์หนึง่อยากได้
พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไมส่มหวงัสกัทีจนคืนหนึง่ได้สบิุนเห็นพระโพธิสตัว์กวนอิมได้มาปรากฎท่ี
สระดอกบวัและได้ประธานโอรสให้กบัพระองค์ สมใจจงึได้สร้างวดัแห่งนีข้ึน้กลางสระบวัเพ่ือเป็นการขอบคณุพระ
โพธิสตัว์กวนอิม  
 
 
 
 
 

 
จากนัน้เข้าชม พพิธิภัณฑ์โฮจมิินห์ ซึง่จดัแสดงชีวประวตัิของลงุโฮตัง้แตเ่ดก็จนโต จนกระทัง่ตาย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN ) 

 จากนัน้ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความสําคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตัง้อยู่
ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสดุในเมืองฮานอย ภายในวดัมีต้นมหา



 

โพธ์ิท่ีนํามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชัน้สําหรับไหว้พระเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  
 
 
 
 
 

 
 
20.50 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบนิที่ FD645  

22.40 น. ถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเดก็เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

17-19 พ.ค. 62 10,500 บาท 1,900 บาท 
01-03 ม.ิย. 62 
15-17 ม.ิย. 62 

29 ม.ิย.- 01 ก.ค. 62 
9,900 บาท 1,900 บาท 

20-22 ก.ค. 62 9,900 บาท 1,900 บาท 
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 9,900 บาท 1,900 บาท 

07-09 ก.ย. 62 
14-16 ก.ย. 62 
21-23 ก.ย. 62 

9,900 บาท 1,900 บาท 

19-21 ต.ค. 62 
26-28 ต.ค. 62 

9,900 บาท 1,900 บาท 

02-04 พ.ย. 62 
09-11 พ.ย. 62 
16-18 พ.ย. 62 
23-25 พ.ย. 62 

30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62 

9,900 บาท 1,900 บาท 

05-07 ธ.ค. 62 
07-09 ธ.ค. 62 
08-10 ธ.ค. 62 

10,900 บาท 1,900 บาท 

14-16 ธ.ค. 62 
21-23 ธ.ค. 62 

9,900 บาท 1,900 บาท 

 



 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แอร์เอเซีย (FD) 
 คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 2 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอบุตัิเหต ุจะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัอายตุํ่ากวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ  (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วา่”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 คา่ระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรัม 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2  USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร , ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย 3  USD/

วนั (สําหรับหวัหน้าทวัร์ตามแตค่วามพอใจในการให้บริการของลกูค้าเป็นสําคญั) ฯลฯ 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิม, 

คา่นํา้หนกักระเป๋าท่ีเกินกวา่ทางสายการบินกําหนด, คา่รักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาขึน้ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจําในการสํารองท่ีนัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีได้ทําการจองภายใน 3 วนั) และท่ีนัง่จะถกูยืนยนัเม่ือ

ได้รับคา่มดัจําแล้วเท่านัน้ 
 งวดที่ 2 ชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น คา่ตัว๋เคร่ืองบิน , 
คา่วีซา่, คา่มดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึง่ไมส่ามารถ



 

แจ้งได้วา่จะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสําคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทได้สํารองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็น

ผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว ( Single), ห้องคู ่(Twin/Double) 

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

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมม่ีอา่งอาบนํา้ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ( Wheelchair), เดก็, 

และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตสุดุวิสยับาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นสําคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 



 

 สําหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไมไ่ด้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตา่งด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไมรั่บผิดชอบในกรณี ท่ี ดา่นตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวดงักลา่ว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่ายคา่ทวัร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไมม่ีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแตจ่ะมี ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีพดูภาษาไทยได้ คอยรับท่ีสนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทกุท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แตถ้่าตํ่ากวา่ 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 


