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ทวัรเ์วยีดนามดดี ี!!  

CLASSIC VIETNAM 
ฮานอย-ฮาลอง 3 วนั 2 คนื 

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชวห์ุน่กระบอกนํา้หนึง่เดยีวในโลก 

พรอ้มสมัผสัมรดกโลก ณ อา่วฮาลอง ลิม้รสอาหารซฟีู้ ดบนเรอื 
(พเิศษ !! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิSEN ) 
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รายละเอยีดโปรแกรม 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง  

09.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประต ู6 แถว L11-17 (ทางดา้นใน) เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกท่่าน  

11.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุฮานอย เทีย่วบนิที ่VN610 พักผ่อนอสิระตามอธัยาศยับนเครือ่ง 

 
13.55 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

  นําท่านเดนิทางสู ่ ฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลบัไหล ตัง้อยู่ใน จังหวดักวา่งนงิห ์มพีรมแดนร่วมกบัจนีทาง
ทศิเหนือ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคช้ปรับ

อากาศ (ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผ่อนคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทาง
รา้นคา้)  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง  สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า 
ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 

   นําท่านเขา้สูท่ีพ่ัก BLUE SKY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง ฮาลอง – ชมถํา้นางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทติย ์– ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ – ถนน 
36 สายเกา่ – ชมโชวร์ะบาํตุ๊กตาหุน่กระบอกนํา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู ่ท่าเรอื เพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตเิชญิท่านสมัผัสความงดงามและสมบูรณข์อง อา่ว
ฮาลอง ทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจติกรเอก จนทําใหไ้ดร้ับการขึน้ทะเบยีน เป็นมรดก

โลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้
ดว้ยภูเขาหนิปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอย่างสวยงาม ระหวา่งการ
ลอ่งเรอืท่านจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ ลกัษณะทั่วไป  

 
 
 

 
 
 

นําท่าน ชมถํา้นางฟ้า หรอื ถํา้สวรรค ์ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแตส่วยงาม และน่าประทับใจยิง่นัก 
ถ้ําแห่งน้ีเพิง่ถูกคน้พบเมือ่ไม่นานมาน้ี ซึง่มกีารประดบัแสงส ีตามผนังและมุมตา่งๆ ในถ้ํา บรรยากาศภายใน
ถ้ําท่านจะสมัผัสกบัความสวยงาม ตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย ์แสงสทีีล่งตวัทําใหเ้กดิ
จนิตนาการรูปร่างตา่งๆ มากมาย ทัง้รูปมังกร เสาค้ําฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอนิทร ีรูปนางฟ้า รูปคูร่ักหนุ่มสาว 

พระพุทธรูป ฯลฯ   
 
 

 
 
 

 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเล)  

  นําท่านเดนิทางกลบั ฮานอย  นําท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย์ ชม ทะเลสาบคนืดาบ  ทะเลสาบใจกลาง
เมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมตํีานานกลา่ววา่ ในสมัยทีเ่วยีดนามทําสงคราม สูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิ์
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แห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่ังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิความ

ทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งน้ี ไดม้ปีฎหิารย ์เตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึง่ไดร้ับดาบวเิศษมาให ้
พระองค ์เพือ่ทําสงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปทําสงคราม 
อกีครัง้ และไดร้ับชยัชนะเหนือประเทศจนี ทําใหบ้า้นสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมา

คนื ณ ทะเลสาบแห่งน้ี นําชม วดัหงอกเซนิ วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ 
ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตวัน้ี คอืเตา่ศกัดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลา
ชา้นาน  

 
 
 

 
 
 

 
จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเกา่ แหลง่ขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
กรุงฮานอย  ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิหมวกงอบญวน 

ภาพเขยีน กระเป๋าก็อปป้ี ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, 
Billabong รองเทา้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้ชมการแสดง ระบาํตุ๊กตาหุน่กระบอกนํา้  ศลิปกรรมประจําชาต ิ
เอกลกัษณข์องประเทศเวยีดนาม และมแีห่งเดยีวในโลก ชม
ความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน้ําผสมผสานกบัเสยีง

บรรเลงของเครือ่งดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆ ของคณะละคร) 
   นําท่านเขา้สูท่ีพ่ัก HACINCO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ฮานอย – จตัุรสับาดงิห์  – สุสานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์– ทาํเนยีบประธานาธบิด ี– บา้นพกัลุงโฮ – 

วดัเจดยีเ์สาเดยีว – พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์– วหิารวรรณกรรม – วดัเฉนิกว๊ก – ทะเลสาบตะวนัตก – 
กรงุเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่นคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม
พน้จากฝรั่งเศสเมือ่ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ถงึ 84  ปี นําท่านคาราวะ  

สุสานประธานาธบิด ีโฮจมินิห์  (หา้มถา่ยรปู !! สสุานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ จะปิดบรกิารทุกวนัจันทร ์
และ ศกุรข์องสปัดาห ์และ จะปิดบรกิารตัง้แตว่นัที ่4 กนัยายน – 4 ธันวาคม 2562 ซึง่ลกูคา้สามารถถ่ายรูป
บรเิวณดา้นนอก) วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอก

ราชใหก้บัประเทศเวยีดนามภายในสสุานบรรจุศพท่านประธานาธบิด ีซึง่ไดทํ้าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่างดี
ไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมเีจา้หนา้ทีด่แูลไวอ้ย่างเขม้งวด ชม  ทาํเนยีบประธานาธบิดี  ทีท่างรัฐบาลเวยีดนาม
สรา้งใหท้่านโฮจมินิห ์แตท่่านไม่อยู่ แตท่่านเลอืกทีจ่ะอยู่บา้นไม ้หลงัเล็ก ซึง่อยู่หลงัทําเนียบแทน ทําเนียบ

แห่งน้ี จงึเป็นสถานทีร่ับแขกบา้นแขกเมอืงแทน  
 
 
 

 
 

 

จากนัน้เขา้ชม  บา้นพกัลุงโฮ  ทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั ยกพืน้สงูมใีตถุ้นเหมอืนบา้นไทยสมัยกอ่น เป็นที่
พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนเป็นหอ้งทํางานและหอ้งนอน  จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว  วดัรูปทรง
ดอกบัว ตัง้อยู่กลางสระบัว วดัแห่งน้ี สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพุทธบูชาใหแ้ก ่เจา้แม่กวนอมิ โดยตํานานได ้

กลา่ววา่ ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึง่อยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวงัสกัทจีนคนืหนึง่
ไดส้บุนิเห็นพระโพธสิตัวก์วนอมิไดม้าปรากฎทีส่ระดอกบัวและไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์สมใจจงึได ้
สรา้งวดัแห่งน้ีขึน้กลางสระบัวเพือ่เป็นการขอบคณุพระโพธสิตัวก์วนอมิ  
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จากนัน้เขา้ชม พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์ซ ึง่จัดแสดงชวีประวตัขิองลงุโฮตัง้แตเ่ด็กจนโต จนกระทั่งตาย นําชม 

วหิารวรรณกรรม วดัโบราณซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับรอ้ยปีและเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรก อกีทัง้
ยังเป็นสถานทีใ่ชส้อบ จอ้งวน ในสมัยโบราณ 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิSEN ) 
จากนัน้ชม วดัเฉนิกว๊ก เป็นวดัจนีทีม่คีวามเกา่แกแ่ละมคีวามสําคญักบัประชาชนชาวเวยีดนามเป็นอย่างมาก
ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงและบรเิวณ ทะเลสาบตะวนัตก ทะเลสาบทีส่วยงามและใหญ่ทีส่ดุในเมอืงฮานอย 

ภายในวดัมตีน้มหาโพธิท์ีนํ่ามา จากประเทศอนิเดยี และเจดยีห์ลายชัน้สําหรับไหวพ้ระเพือ่ความเป็นสริมิงคล
แกช่วีติ  
 

 
 
 

 
 
 

เดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
16.05 น. ออกเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่VN619 
18.05 น.  ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจในบรกิาร 

 
 

   

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิ

เตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดยีว

เพิม่ 

12 - 14 เม.ย. 62 11,900 บาท 1,900 บาท 

14 - 16 เม.ย. 62 12,900 บาท 1,900 บาท 

26 - 28 เม.ย. 62 
11,500 บาท 1,900 บาท 

11 - 13 พ.ค. 62 
11,900 บาท 1,900 บาท 

14 - 16 ม.ิย. 62 
9,999 บาท 1,900 บาท 

26 - 28 ก.ค. 62 11,900 บาท 1,900 บาท 

27 – 29 ก.ค. 62 12,500 บาท 1,900 บาท 

10 - 12 ส.ค. 62 11,900 บาท 1,900 บาท 

23 - 25 ส.ค. 62 9,999 บาท 1,900 บาท 

13 - 15 ก.ย. 62 

27 - 29 ก.ย. 62 9,999 บาท 1,900 บาท 
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ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้าํการ
จองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวยีดนาม แอร์

ไลน ์(VN) 
 คา่ทีพ่ักโรงแรมทีร่ะบุในรายการระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า รวมทัง้สิน้ 2 คนื (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 คา่อาหารครบทุกมือ้ตลอดรายการ 

 คา่โคช้ปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทัวรต์ลอดรายการ 
 อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเน่ืองจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภัยอายุตํา่กวา่ 6 ปี 
หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภัย ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี 
ผูเ้อาประกนัภัยอายุสงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ  (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพษิเท่านัน้”)  
 คา่ระวางน้ําหนัก 20 กโิลกรัม 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร , ทปิหวัหนา้ทวัร ์
จากเมอืงไทย 3 USD/วนั (สําหรบัหวัหนา้ทวัรต์ามแตค่วามพอใจในการใหบ้รกิารของลูกคา้เป็นสําคญั) ฯลฯ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้่ายอืน่ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เชน่ คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่ซกัรดี, คา่

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่, คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทางสายการบนิกําหนด, คา่รักษาพยาบาล กรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วย
จากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัราคาขึน้ 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์

 งวดที ่1  กรณุาวางเงนิมดัจาํในการสํารองทีน่ ัง่ ทา่นละ 5,000 บาท (หลงัจากทีไ่ดท้าํการจองภายใน 3 วนั) 
และทีน่ ัง่จะถกูยนืยนัเมือ่ไดร้บัคา่มดัจาํแลว้เทา่น ัน้ 

 

ช าระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีกรรมการบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจดิศิริ 

ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427 –0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั)  

ธนาคาร กรุงเทพ   เลขท่ี  919-0-20407–4 สาขา สุขุมวิท 77(ประเวศ)    

ธนาคารกรุงไทย  เลขท่ี  845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั)  

ธนาคารทหารไทย  เลขท่ี  262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

หลงัจากท าการโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนา้หนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พรอ้มระบุหมายเลขโทรศพัทต์ิดต่อกลบัระบุ

โปรแกรม วนัเดินทางมาที่ไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour  /rakyimtour  / rakyimtour2 / rakyimtour3  

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

 

 งวดที ่2 ชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
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กรณียกเลกิ 

 ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมัดจํา บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนันัน้ ทีไ่ม่สามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอย่างเชน่ คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจําหอ้งพัก เป็นตน้) 
 ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเต็มจํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะทําเรือ่ง ยืน่เอกสาร
ไปยังสายการบนิ , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้น้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ดําเนนิการ ซึง่ไม่สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมด หรอื บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาและ
ตดัสนิใจ ของ สายการบนิ , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิารอืน่ๆ เป็นสําคญั 
 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ 

 ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและ
ชว่งเวลาเดนิทาง  

 หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ คา่ใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

 น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉิน
ได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 
ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว ( Single), หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มี
หอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ 

 กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวยีดนามมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่ง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 
 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับการดแูลเป็นพเิศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั

ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
 เมือ่ท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและเวยีดนาม 

 สําหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร (VISA) 
หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที ่ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของ
ประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
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