
              

 

    

 

ทวัร์เวียดนามดดี ี!!  
CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ ,าหนึ.งเดียวในโลก 

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ ,มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ 

พเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

 
 
รายละเอียดโปรแกรม 
วันที.หนึ.ง กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง    

04.30 น. คณะพร้อมกนัที� ท่าอากาศดอนเมือง ชั �น � ประต ู!-# เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที�ของ
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น  

06.40 น. �ออกเดนิทางสู ่กรุงฮานอย เที�ยวบินที� FD642 พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเครื�อง 

 
08.30 น. �ถึง สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

นําชม วิหารวรรณกรรม วดัโบราณซึ�งมีประวตัิความเป็นมายาวนานนับร้อยปี
และเป็นมหาวิทยาลยัแหง่แรก อีกทั �งยงัเป็นสถานที�ใช้สอบ จ้องวน ในสมยัโบราณ 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ตั �งอยู่ใน จงัหวดักว่างนิงห์ 
มีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ หา่งจากกรุงฮานอยประมาณ !?@ กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ A ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ระหว่างการเดินทางแวะ
ร้านค้าอิสระพกัผอ่นคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื �อของที�ระลกึจากทางร้านค้า)  

 คํ�า � รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร 

  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ �ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื �นเมืองและของที�ระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลกั 
เสื �อผ้า เสื �อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสนิค้าพื �นเมืองตา่งๆ มากมาย 

  � นําทา่นเข้าสูที่�พกั BLUE SKY HOTEL ระดับ L ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที.สอง ฮาลอง – ชมถํ ,านางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 
LN สายเก่า – ชมโชว์ระบาํตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํ ,า 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื�อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสมัผสัความงดงามและสมบรูณ์ของ 
อ่าวฮาลอง ที�สรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทําให้ได้รับการขึ �นทะเบียน เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองค์การยเูนสโก้เมื�อปี พ.ศ. #H�I สมัผสัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที�ได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูน



              

 

    

 

มากมาย รูปร่างแปลกตานบัพนัเกาะ สลบัซบัซ้อนเรียงตวักนัอยา่งสวยงาม ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะได้ชมความงาม
ของเกาะแก่งตา่งๆ ทั �งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทั�วไป  
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่าน ชมถํ ,านางฟ้า หรือ ถํ ,าสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแตส่วยงาม และน่าประทบัใจยิ�งนกั ถํ �าแหง่นี �
เพิ�งถกูค้นพบเมื�อไม่นานมานี � ซึ�งมีการประดบัแสงสี ตามผนงัและมมุต่างๆ ในถํ �า บรรยากาศภายในถํ �าท่านจะสมัผสั
กบัความสวยงาม ตามธรรมชาตทีิ�เสริมเตมิแตง่โดยมนษุย์ แสงสีที�ลงตวัทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างตา่งๆ มากมาย ทั �ง
รูปมงักร เสาคํ �าฟา้ทั �ง A เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟา้ รูปคูรั่กหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ   

 
 
 
 
 

 
เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  
  นําท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงฮานอย  นําท่านข้าม สะพานแสงอาทติย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมือง

ฮานอย ทะเลสาบแห่งนี �มีตํานานกล่าวว่า ในสมยัที�เวียดนามทําสงคราม สู้รบกบัประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้
สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื�อได้มา
ล่องเรือที�ทะเลสาบแห่งนี � ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ�งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื�อทําสงครามกับ
ประเทศจีน หลงัจากที�พระองค์ได้รับดาบมานั �น พระองค์ได้กลบัไปทําสงคราม อีกครั �ง และได้รับชยัชนะเหนือประเทศ
จีน ทําให้บ้านสงบสขุ เมื�อเสร็จศกึสงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี � นําชม วัดหงอกเซิน วดั
โบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ�งมีความเชื�อวา่ เตา่ตวันี � คือเตา่ศกัดิMสทิธิM 1 
ใน 2 ตวัที�อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี �มาเป็นเวลาช้านาน  

 
 
 
 



              

 

    

 

 
  จากนั �นให้ท่านอิสระช้อปปิ �ง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที�

ระลกึและสนิค้าพื �นเมืองที�ใหญ่ที�สดุของกรุงฮานอย ทั �งของที�ระลกึ ของ
กิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี � ยี�ห้อต่างๆ 
เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร  
จากนั �นชมการแสดง ระบาํตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํ ,า  
ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น
กระบอก (เชิดจากในนํ �าผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเครื�องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 

  � นําทา่นเข้าสูที่�พกั HACINCO HOTEL ระดับ L ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที.สาม ฮานอย – จัตุรัสบาดงิห์ – สุสานประธานาธิบด ีโฮจมิินห์ – ทาํเนียบประธานาธิบด ี– บ้านพักลุงโฮ – 
วัดเจดย์ีเสาเดยีว – พพิธิภณัฑ์โฮจมิินห์ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก กรุงเทพฯ  

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู ่จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที�ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก
ฝรั�งเศสเมื�อ # ก.ย.#A?? หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ �นของฝรั�งเศสอยูถึ่ง ?A ปี นําทา่นคาราวะ สุสาน 
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์
ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการตั �งแต่วนัที� @A กันยายน – @A ธันวาคม #He# ซึ�งลกูค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้าน
นอก) วีรบรุุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ ที�รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ�งได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื� อย โดยมี
เจ้าหน้าที�ดแูลไว้อย่างเข้มงวด ชม ทาํเนียบประธานาธิบดี ที�ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่
อยู่ แต่ท่านเลือกที�จะอยู่บ้านไม้ หลงัเล็ก ซึ�งอยู่หลงัทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งนี � จึงเป็นสถานที�รับแขกบ้านแขกเมือง
แทน  
 
 
 

 
 

จากนั �นเข้าชม บ้านพักลุงโฮ ที�สร้างด้วยไม้ทั �งหลงั ยกพื �นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที�พักผ่อนและ
ต้อนรับแขก ชั �นบนเป็นห้องทํางานและห้องนอน จากนั �นชม วัดเจดีย์เสาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั ตั �งอยู่กลางสระบวั 
วดัแห่งนี � สร้างขึ �นเพื�อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตํานานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ�งอยากได้
พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไม่สมหวงัสกัทีจนคืนหนึ�งได้สบุินเห็นพระโพธิสตัว์กวนอิมได้มาปรากฎที�
สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้างวดัแห่งนี �ขึ �นกลางสระบัวเพื�อเป็นการขอบคุณพระ
โพธิสตัว์กวนอิม  



              

 

    

 

 
 
 
 
 

 
จากนั �นเข้าชม พพิธิภณัฑ์โฮจมิินห์ ซึ�งจดัแสดงชีวประวตัขิองลงุโฮตั �งแตเ่ดก็จนโต จนกระทั�งตาย  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN ) 

 จากนั �นชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนที�มีความเก่าแก่และมีความสําคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตั �งอยู่
ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที�สวยงามและใหญ่ที�สดุในเมืองฮานอย ภายในวดัมีต้นมหา
โพธิMที�นํามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั �นสําหรับไหว้พระเพื�อความเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต  
 
 
 
 
 

 
 
20.50 น. �ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที.ยวบนิที. FD645  

22.40 น. �ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(พักห้องละ X-L ท่าน) 

ราคาเดก็เสริมเตยีง 
(พักกับผู้ใหญ่ X ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พักกับผู้ใหญ่ X ท่าน) 

พักเดยีวเพิ.ม 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 9,900 บาท 1,900 บาท 

07-09 ก.ย. 62 
14-16 ก.ย. 62 
21-23 ก.ย. 62 

9,900 บาท 1,900 บาท 

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 

9,900 บาท 1,900 บาท 



              

 

    

 

23-25 พ.ย. 62 
30 พ.ย.- 02 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 

 

ในกรณีที.ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที.เกี.ยวข้องกับวันเดนิทางที.
ท่านได้ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที.ทราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตัaว

ดงักล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อัตรานี ,รวม 

� คา่ตัhวเครื�องบินไป-กลบั ชั �นประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แอร์เอเซีย (FD) 
� คา่ที�พกัโรงแรมที�ระบใุนรายการระดบั � ดาว หรือเทียบเทา่ รวมทั �งสิ �น 2 คืน (พกั #-� ทา่น/ห้อง) 
� คา่อาหารครบทกุมื �อตลอดรายการ 
� คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
� อตัราคา่เข้าชมสถานที�ที�ระบไุว้ในรายการ 
� ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

H@@,@@@ บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง e-IH ปี ในกรณีที�ผู้ เอาประกันภัยอายุตํ�ากว่า e ปี หรือ ระหว่าง IH-?H ปี 
คุ้มครอง H@ % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับเงื�อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกันภยัอายสุงูกว่า ?H ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษ
เทา่นั �น”)  

� คา่ระวางนํ �าหนกั #@ กิโลกรัม 
 

อัตรานี ,ไม่รวม 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม I % และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
� ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ�น � USD/วนั, พนกังานขบัรถ # USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย � USD/

วนั (สําหรับหวัหน้าทวัร์ตามแตค่วามพอใจในการให้บริการของลกูค้าเป็นสําคญั) ฯลฯ 
� คา่ใช้จ่ายส่วนตวั หรือ ค่าใช้จ่ายอื�น ที�ไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม, 

ค่านํ �าหนกักระเป๋าที�เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที�เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

� คา่ธรรมเนียมนํ �ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับราคาขึ �น 

เงื.อนไขการจองทวัร์ 



              

 

    

 

� งวดที. c กรุณาวางเงินมดัจําในการสํารองที�นั�ง ท่านละ H,@@@ บาท (หลงัจากที�ได้ทําการจองภายใน � วนั) และที�นั�งจะถกูยืนยนัเมื�อ
ได้รับคา่มดัจําแล้วเทา่นั �น 

� งวดที. X ชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือทั �งหมด !A วนัก่อนการเดนิทาง  

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจริง ณ วนันั �น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น ค่าตัhวเครื�องบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงินเตม็จํานวน บริษัทฯขอสงวนสทิธิMในการคืนเงินทั �งหมดในทกุกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื�อง ยื�นเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพื�อให้พิจารณาอีกครั �ง ทั �งนี � อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจ้ง
ได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั �งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ �นอยู่กับการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และใน
ทกุๆการให้บริการอื�นๆ เป็นสําคญั 

ข้อมูลเพิ.มเตมิเรื.องตัaวเครื.องบนิและที.นั. งบนเครื.องบนิ 

� ทางบริษัทได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัhวเครื�องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิMการเรียกเก็บคา่มดัจําตัhวเครื�องบิน ซึ�งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดนิทาง  

� หากตัhวเครื�องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMเรียกเก็บ คา่ใช้จ่ายตามที�เกิดขึ �นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

� นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ที�จะนั�งต้องมีคณุสมบตัติรงตามที�สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้
ที�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื�นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ �าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที�มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที�นั�ง Long leg ขึ �นอยู่กับทางเจ้าหน้าที�
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเทา่นั �น 

ข้อมูลเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พัก 

� เนื�องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

� กรณีที�มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ �นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิMในการ
ปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ �า ซึ�ง
ขึ �นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั �นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั �งหมด 

หมายเหตุ 



              

 

    

 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

� เนื�องจากรายการทวัร์นี �เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิMการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMไม่คืนเงินในทกุกรณี  

� เมื�อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 

� กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้เพื�อความเหมาะสม ทั �งนี �ทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดนิทางเป็นสําคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ทา่นถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
� สําหรับ ผู้ โดยสาร ที�ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

� การท่องเที�ยวประเทศเวียดนามนั �นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื�อนไขดงักลา่วแล้ว 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้ เดินทาง #@ ท่านขึ �นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง !H - #@ ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ�น ที�พดูภาษาไทยได้ คอยรับที�สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทกุท่าน ตลอดการเดนิทางที�ประเทศเวียดนามเป็นอยา่งดี แตถ้่าตํ�ากว่า !H ท่าน ทางบริษัท ของสงวน
สทิธิไม่ออกเดนิทางในกรุ๊ปนั �น 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า N เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที.เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า X หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 


