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ทัวรเ์วยีดนามดดี!ี!  
CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คนื 
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชวห์ุน่กระบอกน ้าหน่ึงเดยีวในโลก 

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิม้รสอาหารซีฟู้ดบนเรือ 
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN  
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รายละเอยีดโปรแกรม 
วันทีห่น่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนทม์าเก็ตฮาลอง    
05.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู2  เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  
07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เท่ียวบนิท่ี TG560 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครือ่ง 

 
09.35 น. ถึง สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

น าท่านเดินทางกลบั ฮานอย น าชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมี
ประวัติความเป็นมายาวนานนับรอ้ยปีและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก 
อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบ จอ้งวน ในสมยัโบราณ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลับไหล ตัง้อยู่ใน จังหวัด
กว่างนิงห์ มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ห่างจากกรุงฮานอย
ประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคช้ปรบั
อากาศ (ระหว่างการเดินทางแวะรา้นคา้อิสระพกัผ่อนคลายอิรยิาบถ หรอืเลือกซือ้ของท่ีระลึกจากทางรา้นคา้)  

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

  ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปปิง้ ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สินคา้พืน้เมืองและของท่ีระลึก อาทิ กระเป๋า ไมห้อมแกะสลัก 
เสือ้ผา้ เสือ้ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรอืสินคา้พืน้เมืองต่างๆ มากมาย 

   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั RED CORAL HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่  

วันทีส่อง ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ชมถ ้านางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย ์– ทะเลสาบคืนดาบ – 
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชวร์ะบ าตุ๊กตาหุน่กระบอกน ้า 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น  าทา่นเดนิทางสู่ ท่าเรอื เพ่ือล่องเรอืชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสมัผสัความงดงามและสมบรูณข์อง 
อ่าวฮาลอง ท่ีสรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนท าใหไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียน เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองคก์ารยเูนสโกเ้มื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาติท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ยภูเขาหินปนู
มากมาย รูปรา่งแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซอ้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความ
งามของเกาะแก่งต่างๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทั่วไป  
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น าท่าน ชมถ า้นางฟ้า หรือ ถ า้สวรรค ์ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงาม และน่าประทบัใจยิง่นกั ถ า้แห่ง
นีเ้พิ่งถกูคน้พบเมื่อไม่นานมานี ้ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมมุต่างๆ ในถ า้ บรรยากาศภายในถ า้ท่านจะ
สัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติท่ีเสรมิเติมแต่งโดยมนุษย ์แสงสีท่ีลงตัวท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ 
มากมาย ทัง้รูปมงักร เสาค า้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอินทร ีรูปนางฟ้า รูปคู่รกัหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ   
 
 
 
 
 

 
 

 เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  
  ถึง กรุงฮานอย น  าท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย ์ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ

แห่งนีม้ีต  านานกล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงคราม สูร้บกับประเทศจีน กษัตรยิแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็น
เวลานาน แต่ยงัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบ
แห่งนี ้ไดม้ีปฎิหารย ์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งไดร้บัดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ี
พระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงคราม อีกครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นสงบสุข 
เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้  าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้น  าชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายใน
ประกอบดว้ย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเช่ือว่า เต่าตัวนี ้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวท่ี
อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาชา้นาน จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ี
ระลึกและสินคา้พืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย ทัง้ของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน 
กระเป๋าก็อปป้ี ยี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ 
 
 
 
 
  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้ชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุน่กระบอกน า้ ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณข์องประเทศเวียดนาม และมีแห่ง
เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน า้ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรี
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เวียดนามและพากยส์ดๆ ของคณะละคร) 
   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั DANG ANH HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

วันทีส่าม ฮานอย – จตุัรัสบาดิงห ์– สุสานประธานาธิบดี โฮจมิินห ์– ท าเนียบประธานาธิบดี – บา้นพกัลุงโฮ – 
วัดเจดียเ์สาเดียว – พพิธิภัณฑโ์ฮจมิินห ์– วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ  

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบั ฮานอย เดินทางสู่ จัตุรัสบาดงิห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมนิหไ์ดอ้่านค าประกาศอิสรภาพ
ของเวียดนามพน้จากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี น าท่านคา
ราวะ สุสานประธานาธิบด ีโฮจมิินห ์(หา้มถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดโีฮจมิินห ์ จะปิดบริการทกุวันจันทร ์

และ ศุกรข์องสัปดาห ์และ จะปิดบรกิารตัง้แต่วนัท่ี กนัยายน – พฤศจิกายน 2562 ซึ่งลกูคา้สามารถถ่ายรูปบรเิวณ
ดา้นนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ี้รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้ับ
ประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งไดท้  าการเก็บรกัษาศพไวเ้ป็นอย่างดีไม่ใหเ้น่าเป่ือย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีดแูลไวอ้ยา่งเขม้งวด ชม ท าเนียบประธานาธิบดี ท่ีทางรฐับาลเวียดนามสรา้งใหท้่านโฮจิมินห ์แต่
ท่านไมอ่ยู ่แต่ท่านเลือกท่ีจะอยู่บา้นไม ้หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งนี ้จึงเป็นสถานท่ีรบัแขกบา้น
แขกเมืองแทน จากนัน้เขา้ชม บ้านพักลุงโฮ ท่ีสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้สูงมีใตถ้นุเหมือนบา้นไทยสมยัก่อน เป็นท่ี
พกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชัน้บนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน จากนัน้ชม วัดเจดยีเ์สาเดยีว วัดรูปทรงดอกบวั ตัง้อยู่
กลางสระบวั วดัแห่งนี ้สรา้งขึน้เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาใหแ้ก่ เจา้แม่กวนอิม โดยต านานไดก้ล่าวว่า ไดม้ีกษัตรยิอ์งค์
หนึ่งอยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึ่งไดสุ้บินเห็นพระโพธิสัตวก์วนอิม
ไดม้าปรากฎท่ีสระดอกบวัและไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์สมใจจึงไดส้รา้งวัดแห่งนีข้ึน้กลางสระบวัเพ่ือเป็นการ
ขอบคุณพระโพธิสัตวก์วนอิม จากนัน้เขา้ชม พิพิธภัณฑโ์ฮจิมินห ์ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตัง้แต่เด็กจนโต 
จนกระทั่งตาย  
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN ) 

จากนั้นชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคัญกับ
ประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ 
ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุดในเมืองฮานอย 
ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ท่ีน  ามา จากประเทศอินเดีย และเจดียห์ลายชั้น
ส าหรบัไหวพ้ระเพ่ือความเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต 

20.25 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG565 

22.15 น. ถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการในบรกิาร 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พกักับผู้ใหญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริม
เตียง 

(พกักับผู้ใหญ่ 2 ทา่น) 

พกัเดียวเพิม่ 

01-03 พ.ย. 62 
08-10 พ.ย. 62 
29 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62 

9,999 บาท 1,900 บาท 

13-15 ธ.ค. 62 
20-22 ธ.ค. 62 
23-25 ธ.ค. 62 

9,999 บาท 1,900 บาท 

01-03 ม.ค. 63 
03-05 ม.ค. 63 
10-12 ม.ค. 63 
17-19 ม.ค. 63 
24-26 ม.ค. 63 
31 ม.ค.- 02 ก.พ. 63 

9,999 บาท 1,900 บาท 

09-11 ก.พ. 63 
14-16 ก.พ. 63 
28 ก.พ.- 01 มี.ค. 63 

9,999 บาท 1,900 บาท 

06-08 มี.ค. 63 
13-15 มี.ค. 63 
20-22 มี.ค. 63 
27-29 มี.ค. 63 

9,999 บาท 1,900 บาท 

 

ราคาน้ี ไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ท่าน / ทรปิ (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

ในกรณีทีผู้่โดยสาร มีไฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงนิค่าต๋ัว

ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผดิชอบทุกกรณี 
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อัตรานีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สวุรรณภมู–ิฮานอย–สวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทย (TG) 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 2 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าอาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 ค่าโคช้ปรบัอากาศรถรบั-ส่งสนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบไุวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบตัิเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายรุะหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยอายตุ  ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75 -85 ปี 
คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายสุูงกว่า 85 ปี 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 ค่าระวางน า้หนกั 20 กิโลกรมั 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 มัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระที่สนามบินก่อนการเดนิทาง) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรอื ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม, 

ค่าน า้หนกักระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบนิก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรอืของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัราคาขึน้ 

เงือ่นไขการจองทวัร ์
 งวดที ่1 กรุณาวางเงินมดัจ าในการส ารองท่ีนั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีไดท้  าการจองภายใน 3 วนั) และท่ีนั่งจะถกูยืนยนัเมื่อ

ไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่านัน้ 
 งวดที ่2 ช  าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บรษัิทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ ณ วนันัน้ ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน , 
ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไปยงัสาย
การบนิ , โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพ่ือใหพ้ิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ัง้หมด หรอื บางส่วน เพราะ จะขึน้อยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบนิ , โรงแรม และ
ในทกุๆการใหบ้รกิารอ่ืนๆ เป็นส าคญั 
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ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
 ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวน

สิทธิ์การเรยีกเก็บค่ามดัจ  าตั๋วเครือ่งบนิ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์เรยีกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
 นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรบัเปล่ียนหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหตุ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศ
ไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เมื่อท่านไดช้  าระเงินมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช  าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถือผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
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 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไมไ่ดถื้อ PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทวัร ์จะไมร่บัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เขา้และออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสรมิการท่องเท่ียวดงักล่าว คือ รา้นยา 
รา้นไมไ้ผ่, รา้นมะพรา้ว, รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิ่ม ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บรษัิทฯ ออกเดินทาง แต่จะไมม่ีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ท่ีพดูภาษาไทยได ้คอยรบัท่ีสนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถา้ต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบรษัิท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุป๊นัน้ 
 

หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถอืหนังสอืเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


