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ทัวร์เวียดนามดีดี !!  
CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้หน่ึงเดียวในโลก 

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิม้รสอาหารซีฟู้ดบนเรือ 

พเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN  
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รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – วหิารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง    
04.30 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประต ู1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น  
07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ FD642 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

 
08.45 น. ถงึ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

**หมายเหตุ : ต้ังแต่วันท่ี 31 มี.ค. 62  เวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงใหม่** 
น าชม วิหารวรรณกรรม วดัโบราณซึ่งมีประวติัความเป็นมายาวนานนบัร้อยปี
และเป็นมหาวิทยาลยัแหง่แรก อีกทัง้ยงัเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมยัโบราณ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  น าทา่นเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแหง่มงักรหลับไหล ตัง้อยู่ใน จงัหวดักว่างนิงห์ 
มีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ หา่งจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ระหว่างการเดินทางแวะ
ร้านค้าอิสระพกัผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซือ้ของที่ระลึกจากทางร้านค้า)  

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก 

เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย 
   น าทา่นเข้าสู่ที่พกั BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีสอง ฮาลอง – ชมถ า้นางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 
36 สายเก่า – ชมโชว์ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ ทา่เรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญทา่นสมัผสัความงดงามและสมบรูณ์ของ 
อ่าวฮาลอง ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนท าให้ได้รับการขึน้ทะเบียน เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เม่ือปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูน
มากมาย รูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซ้อนเรียงตวักนัอยา่งสวยงาม ระหว่างการล่องเรือทา่นจะได้ชมความ
งามของเกาะแกง่ตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป  
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น าทา่น ชมถ า้นางฟ้า หรือ ถ า้สวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแตส่วยงาม และนา่ประทบัใจย่ิงนกั ถ า้แห่ง
นีเ้พิ่งถูกค้นพบเม่ือไม่นานมานี ้ซึ่งมีการประดบัแสงสี ตามผนงัและมุมต่างๆ ในถ า้ บรรยากาศภายในถ า้ท่านจะ
สัมผัสกบัความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตวัท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ 
มากมาย ทัง้รูปมงักร เสาค า้ฟา้ทัง้ 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟา้ รูปคูร่ักหนุม่สาว พระพทุธรูป ฯลฯ   

 
 
 
 
 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  
  น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย  น าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง

เมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมี้ต านานกล่าวว่า ในสมยัที่เวียดนามท าสงคราม สู้ รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่ง
เวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทยั 
เม่ือได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแหง่นี ้ได้มีปฎิหารย์ เตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึง่ได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท าสงคราม
กบัประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานัน้ พระองค์ได้กลับไปท าสงคราม อีกครัง้ และได้รับชยัชนะเหนือ
ประเทศจีน ท าให้บ้านสงบสุข เม่ือเสร็จศกึสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่นี ้น าชม วัดหงอก
เซิน วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เตา่ตวันี ้คือเต่า
ศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัที่อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาช้านาน  

 
 
 
 
 
  จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่

ระลึกและสินค้าพืน้เมืองที่ใหญ่ที่สดุของกรุงฮานอย ทัง้ของที่ระลกึ ของ
กิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี ้ย่ีห้อตา่งๆ 
เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้ชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้  
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ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น
กระบอก (เชิดจากในน า้ผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 

   น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีสาม ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจมินิห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพกัลุงโฮ – 
วัดเจดีย์เสาเดียว – พพิธิภัณฑ์โฮจมิินห์ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อา่นค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก
ฝรั่งเศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยูถ่งึ 84 ปี น าทา่นคาราวะ สุสาน 
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทกุวันจันทร์ และ ศุกร์
ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการตัง้แต่วนัที่ 04 กนัยายน – 04 ธันวาคม 2562 ซึง่ลูกค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้าน
นอก) วีรบรุุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กบัประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ท าการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมี
เจ้าหน้าที่ดแูลไว้อยา่งเข้มงวด ชม ท าเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ทา่นโฮจิมินห์ แต่ทา่นไม่
อยู ่แตท่า่นเลือกที่จะอยูบ้่านไม้ หลงัเล็ก ซึ่งอยูห่ลงัท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งนี ้จงึเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมือง
แทน  
 
 
 

 
 
 

จากนัน้เข้าชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทัง้หลัง ยกพืน้สูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นที่พักผ่อนและ
ต้อนรับแขก ชัน้บนเป็นห้องท างานและห้องนอน จากนัน้ชม วัดเจดีย์เสาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั ตัง้อยูก่ลางสระบวั 
วดัแห่งนี ้สร้างขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยต านานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้
พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไม่สมหวงัสกัทีจนคืนหนึง่ได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่
สระดอกบวัและได้ประธานโอรสให้กบัพระองค์ สมใจจงึได้สร้างวดัแห่งนีข้ึน้กลางสระบวัเพื่อเป็นการขอบคุณพระ
โพธิสตัว์กวนอิม  
 
 
 
 
 

 
จากนัน้เข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึง่จดัแสดงชีวประวติัของลุงโฮตัง้แตเ่ด็กจนโต จนกระทัง่ตาย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN ) 

 จากนัน้ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนที่มีความเกา่แกแ่ละมีความส าคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยา่งมากตัง้อยู่
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ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวดัมีต้นมหา
โพธ์ิท่ีน ามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชัน้ส าหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแกช่ีวิต  
 
 
 
 
 

 
 
20.50 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD645  

22.40 น. ถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเดก็เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

01-03 มี.ค. 62 9,999 บาท 1,900 บาท 
02-04 มี.ค. 62 9,900 บาท 1,900 บาท 
09-11 มี.ค. 62 
16-18 มี.ค. 62 

9,900 บาท 1,900 บาท 

22-24 มี.ค. 62 9,999 บาท 1,900 บาท 
23-25 มี.ค. 62 9,900 บาท 1,900 บาท 
29-31 มี.ค. 62 9,999 บาท 1,900 บาท 

30 มี.ค.-01 เม.ย. 62 9,900 บาท 1,900 บาท 
06-08 เม.ย. 62 10,900 บาท 1,900 บาท 
04-06 พ.ค. 62 
11-13 พ.ค. 62 

9,900 บาท 1,900 บาท 

17-19 พ.ค. 62 10,500 บาท 1,900 บาท 
18-20 พ.ค. 62 
25-27 พ.ค. 62 

9,900 บาท 1,900 บาท 

01-03 มิ.ย. 62 
15-17 มิ.ย. 62 

29 มิ.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 9,900 บาท 1,900 บาท 
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14-16 ก.ย. 62 
21-23 ก.ย. 62 
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 

 

ในกรณีที่ผู้ โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋ว

ดงักล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แอร์เอเซีย (FD) 
 คา่ที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ รวมทัง้สิน้ 2 คืน (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานที่ที่ระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบติัเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้ เอาประกนัภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกนัภัยอายสุูงกวา่ 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วา่”อาหารเป็น
พิษเทา่นัน้”)  

 คา่ระวางน า้หนกั 20 กิโลกรัม 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 3 USD/วนั, พนกังานขับรถ 2 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย 3 USD/

วนั (ส าหรับหวัหน้าทวัร์ตามแตค่วามพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นส าคญั) ฯลฯ 
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 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั หรือ ค่าใช้จา่ยอื่น ที่ไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่ม, 
คา่น า้หนกักระเป๋าที่เกินกวา่ทางสายการบินก าหนด, คา่รักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึน้ 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจ าในการส ารองที่นัง่ ทา่นละ 5,000 บาท (หลงัจากที่ได้ท าการจองภายใน 3 วนั) และที่นัง่จะถกูยืนยนัเม่ือ

ได้รับคา่มดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
 งวดที่ 2 ช าระคา่ทวัร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด 14 วนักอ่นการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ที่ไมส่ามารถ คืนเงินได้ (ตวัอยา่งเชน่ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน , 
คา่วีซา่, คา่มดัจ าห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึง่ไมส่ามารถ
แจ้งได้วา่จะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้อยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบนิ 
 ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จา่ย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง  
 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คา่ใช้จา่ยตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
 นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบินก าหนด เชน่ ต้องเป็น

ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู ่(Twin/Double) 

และห้องพกัแบบ 3 ทา่น (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
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หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 
และผู้ สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนัทา่นและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เนื่องจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้ เดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 ส าหรับ ผู้ โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไมร่ับผิดชอบในกรณี ที่ ดา่นตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถ่ิน ที่พดูภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต ่ากวา่ 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


