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CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 

 

 

พเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้หน่ึงเดียวในโลก 

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิม้รสอาหารซีฟู้ดบนเรือ 
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รายละเอยีดโปรแกรม 

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – วหิารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเกต็ฮาลอง    

04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เท่ียวบินท่ี FD642 พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
08.45 น. ถึง สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

น าชม วิหารวรรณกรรม วดัโบราณซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนานนับร้อยปี
และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทั้ งยงัเป็นสถานท่ีใช้สอบ จ้องวน ในสมยั
โบราณ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ตั้งอยูใ่น จงัหวดักวา่งนิงห์ 

มีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ระหว่างการเดินทางแวะ
ร้านคา้อิสระพกัผอ่นคลายอิริยาบถ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากทางร้านคา้)  

 ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
  ให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก อาทิ กระเป๋า ไมห้อมแกะสลกั 

เส้ือผา้ เส้ือยดืลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินคา้พื้นเมืองต่างๆ มากมาย 
   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั BLUE SKY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง ฮาลอง – ชมถ ้านางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
เก่า – ชมโชว์ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสัมผสัความงดงามและสมบูรณ์ของ 
อ่าวฮาลอง ท่ีสรรคส์ร้างดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนท าใหไ้ดรั้บการข้ึนทะเบียน เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือปี พ.ศ. 2537 สัมผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ยภูเขาหินปูน
มากมาย รูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซอ้นเรียงตวักนัอยา่งสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความ
งามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป  
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น าท่าน ชมถ า้นางฟ้า หรือ ถ า้สวรรค์ ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงาม และน่าประทบัใจยิ่งนกั ถ ้าแห่งน้ี
เพิ่งถูกคน้พบเม่ือไม่นานมาน้ี ซ่ึงมีการประดบัแสงสี ตามผนงัและมุมต่างๆ ในถ ้า บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะสมัผสั
กบัความสวยงาม ตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์แสงสีท่ีลงตวัท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย 
ทั้งรูปมงักร เสาค ้าฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ (อาหารทะเล)  
  น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอย  น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมือง

ฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าววา่ ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงคราม สู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวียดนามได้
สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักที ท าให้เกิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้า
ล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้ปฎิหารย ์เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดรั้บดาบวิเศษมาให้พระองค ์เพื่อท าสงครามกบั
ประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงคราม อีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือ
ประเทศจีน ท าให้บา้นสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าชม วัด
หงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตวัน้ี คือ
เต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน  

 

 

 

 

 

   

 

                             จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ี
ระลึกและสินคา้พื้นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย ทั้งของท่ีระลึก 
ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋ากอ็ปป้ี ยีห่อ้
ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
รองเทา้ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้  
ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น
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กระบอก (เชิดจากในน ้าผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆ ของคณะละคร) 
   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HACINCO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ฮานอย – จัตุรัสบาดงิห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพกัลุงโฮ – วดัเจดีย์
เสาเดียว – พพิธิภัณฑ์โฮจิมนิห์ – วดัเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไดอ่้านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จาก
ฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสอยูถึ่ง 84 ปี น าท่านคาราวะ สุสาน 

ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ของ
สัปดาห์ และ จะปิดบริการตั้งแต่วนัท่ี 04 กนัยายน – 04 ธันวาคม 2562 ซ่ึงลูกคา้สามารถถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก) 
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ี้รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชให้กบัประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซ่ึงไดท้ าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมี
เจา้หนา้ท่ีดูแลไวอ้ยา่งเขม้งวด ชม ท าเนียบประธานาธิบดี ท่ีทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่
อยู่ แต่ท่านเลือกท่ีจะอยู่บา้นไม ้หลงัเล็ก ซ่ึงอยู่หลงัท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งน้ี จึงเป็นสถานท่ีรับแขกบา้นแขก
เมืองแทน  
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเขา้ชม บ้านพักลุงโฮ ท่ีสร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพื้นสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อนและ
ตอ้นรับแขก ชั้นบนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน จากนั้นชม วดัเจดีย์เสาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั ตั้งอยูก่ลางสระบวั 
วดัแห่งน้ี สร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาใหแ้ก่ เจา้แม่กวนอิม โดยต านานไดก้ล่าวว่า ไดมี้กษตัริยอ์งคห์น่ึงอยากได้
พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไม่สมหวงัสักทีจนคืนหน่ึงได้สุบินเห็นพระโพธิสัตวก์วนอิมได้มา
ปรากฎท่ีสระดอกบวัและไดป้ระธานโอรสให้กบัพระองค ์สมใจจึงไดส้ร้างวดัแห่งน้ีข้ึนกลางสระบวัเพื่อเป็นการ
ขอบคุณพระโพธิสตัวก์วนอิม  
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จากนั้นเขา้ชม พพิธิภณัฑ์โฮจิมินห์ ซ่ึงจดัแสดงชีวประวติัของลุงโฮตั้งแต่เดก็จนโต จนกระทัง่ตาย  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN ) 

 จากนั้นชม วดัเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยา่งมากตั้งอยูใ่จ
กลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวนัตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุดในเมืองฮานอย ภายในวดัมีตน้มหาโพธ์ิ
ท่ีน ามา จากประเทศอินเดีย และเจดียห์ลายชั้นส าหรับไหวพ้ระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  
 

 

 

 

 

 

 

 

20.50 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เทีย่วบนิที ่FD645  
22.40 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

 
 
 

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  

 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตียง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดยีวเพิม่ 

01-03 มี.ค. 62 

22-24 มี.ค. 62 

29-31 มี.ค. 62 

9,999 บาท 1,900 บาท 

02-04 มี.ค. 62 

09-11 มี.ค. 62 

16-18 มี.ค. 62 

23-25 มี.ค. 62 

30 มี.ค.-01 เม.ย. 62 

9,900 บาท 1,900 บาท 

06-08 เม.ย. 62 10,900 บาท 1,900 บาท 
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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 

 

ในกรณทีีผู้่โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกบัวนัเดนิทางที่ท่านได้ท า
การจองไว้กบัทางบริษทัฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตัว๋ดงักล่าว ถ้าเกดิ

ข้อผดิพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (Economy Class) ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD) 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งส้ิน 2 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 
 ค่าโคช้ปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต  ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกว่า 85 
ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์่า”อาหาร
เป็นพิษเท่านั้น”)  

 ค่าระวางน ้าหนกั 20 กิโลกรัม 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 
3 USD/วนั (ส าหรับหวัหนา้ทวัร์ตามแต่ความพอใจในการใหบ้ริการของลูกคา้เป็นส าคญั) ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง
เพิ่ม, ค่าน ้ าหนักกระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาข้ึน 
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เง่ือนไขการจองทวัร์ 

กรุณาวางเงนิมดัจ าในการส ารองทีน่ั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีไดท้ าการจองภายใน 3 วนั) และท่ีนัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดั
จ าแลว้เท่านั้นช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษทั รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศิร ิ

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนสง่หนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดนิทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
 

กรณยีกเลกิ 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, 

ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 
 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะท าเร่ือง ยืน่เอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถ
แจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม 
และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

 ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง
เจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
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ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่าน เดินทางเป็นครอบครัวใหญ่  ห รือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิ เศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั
ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร 
(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษทัฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไมไ้ผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผูเ้ดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษทัฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได้ คอยรับท่ี
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สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอยา่งดี แต่ถา้ต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษทั 
ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น 

หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 
และมหีน้าที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณ ีถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


