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CLASSIC VIETNAM 
ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้หน่ึงเดียวในโลก 
พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิม้รสอาหารซีฟู้ดบนเรือ 

พเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN  
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ก าหนดการเดินทาง 
เดือน วันที ราคา 

ธันวาคม 2559 23-25 ธ.ค. 59 9,555 บาท 
ธันวาคม 2559 30 ธ.ค.59 – 1 ม.ค.60 11,900 บาท 
ธันวาคม 2559 31 ธ.ค.59 – 2 ม.ค.60 12,500 บาท 
มกราคม 2560 1-3 ม.ค. 60 10,900 บาท 

 
 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง    

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย  (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ FD642 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเคร่ือง 
08.45 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

น าท่านเดินทางกลับ ฮานอย น าชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมี
ประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลัยแหง่แรก อีกทัง้
ยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเดินทางสู่ ฮาลอง  ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตัง้อยู่ใน จังหวัด
กว่างนิงห์ มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซือ้ของที่ระลึกจาก
ทางร้านค้า)  

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก 
เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพืน้เมืองต่างๆ มากมาย 

   น าท่านเข้าสู่ที่พัก BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสอง ฮาลอง – ชมถ า้นางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสัมผัสความ
งดงามและสมบูรณ์ของ อ่าวฮาลอง ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จน
ท าให้ได้รับการขึน้ทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537  
สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับ
พันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของ

เกาะแก่งต่างๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลักษณะทั่วไป  
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  

น าท่าน ชมถ า้นางฟ้า หรือ ถ า้สวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถ า้แห่ง
นีเ้พ่ิงถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี ้ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถ า้ บรรยากาศภายในถ า้ท่านจะ
สัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวท าให้ เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ 
มากมาย ทัง้รูปมังกร เสาค า้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ   

 
 

 ถึง กรุงฮานอย จากนัน้ชม วัดเฉินก๊วก  เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมี
ความส าคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตัง้อยู่ใจกลางเมืองและ
บริเวณ ทะเลสาบตะวันตก  ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมือง
ฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธ์ิที่น ามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลาย
ชัน้ส าหรับไหว้พระเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN ) 
   น าท่านเข้าสู่ที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – 
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – 
ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้ – กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลับ ฮานอย เดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิสรภาพ
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ของเวียดนามพ้นจากฝร่ังเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถึง 84 ปี น าท่านคา
ราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์  (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ 
และ ศุกร์ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการตัง้แต่วันที่ กันยายน – พฤศจิกายน 2559 ซึ่งลูกค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณ
ด้านนอก) วีรบุ รุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับ
ประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ท าการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเป่ือย 
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด ชม ท าเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่
ท่านไม่อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งนี ้จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้าน
แขกเมืองแทน จากนัน้เข้าชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทัง้หลัง ยกพืน้สูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่
พักผ่อนและต้อนรับแขก ชัน้บนเป็นห้องท างานและห้องนอน จากนัน้ชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตัง้อยู่
กลางสระบัว วัดแห่งนี ้สร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยต านานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์
หน่ึงอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหน่ึงได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม
ได้มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนีขึ้ ้นกลางสระบัวเพ่ือเป็นการ
ขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม จากนั ้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตัง้แต่เด็กจนโต 
จนกระทั่งตาย  

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

   น าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ีต านาน
กล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามท าสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยัง
ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้ เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี ้ ได้มีปฎิ
หารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับ
ดาบมานัน้ พระองค์ได้กลับไปท าสงคราม อีกครัง้ และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าใ ห้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้น าชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาล
เจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี ้คือเต่าศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
แห่งนีม้าเป็นเวลาช้านาน จากนัน้ให้ท่านอสิระช้อปปิง้ ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพืน้เมือง
ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทัง้ของที่ระลึก ของกิน ของใช้  อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี ้ยี่ห้อต่างๆ 
เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า 
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จากนัน้ชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้ ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่ง
เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
เวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 

20.50 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD645 (บริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 
22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการในบริการ 
 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม
เตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

23-25 ธ.ค. 59 9,999 บาท 1,900 บาท 
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 60 11,900 บาท 1,900 บาท 
31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 60 12,500 บาท 1,900 บาท 
1 – 3 ม.ค. 60 10,900 บาท 1,900 บาท 

 

ในกรณีที่ ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD) 
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 ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 ค่าอาหารครบทุกมือ้ตลอดรายการ 
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทัง้นีขึ้น้อยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 ค่าระวางน า้หนัก 20 กิโลกรัม 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/

วัน (ส าหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นส าคัญ) ฯลฯ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมที่ ส่ังเพ่ิม, 

ค่าน า้หนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึน้  
 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจ าในการส ารองที่น่ัง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ท าการจองภายใน 3 วัน) และที่น่ังจะถูกยืนยันเมือ่
ได้รับค่ามัดจ าแล้วเท่านัน้ 

 งวดที่ 2 ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด 14 วันก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ณ วันนัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน , 
ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้อยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน  , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคัญ 



 
 
 
 
 
 
 

 

                   รหัสโปรแกรมทัวร์  CLASSIC VN 3D2N DEC-FD-W08 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทได้ส ารองที่น่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
 น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็น

ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนั ก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย  
 

 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษั ทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ  

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่,  ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือ ว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


