
 

 

ทัวรเวียดนามดีดี !!  
CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชวหุนกระบอกน้าํหนึ่งเดียวในโลก 

พรอมสัมผัสมรดกโลก ณ อาวฮาลอง ล้ิมรสอาหารซฟีูดบนเรือ 

พิเศษ !! บุฟเฟตนานาชาติ SEN  
 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนทมาเก็ตฮาลอง    

04.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคานเตอร THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน  

07.10 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย เที่ยวบินท่ี SL180 พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบนเคร่ือง 

09.05 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําทานเดินทางสู ฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ตั้งอยูใน จังหวัดกวางนิงห มีพรมแดนรวมกับจีนทาง

ทิศเหนือ หางจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคชปรับ
อากาศ (ระหวางการเดินทางแวะรานคาอิสระพักผอนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทาง

รานคา)  
 ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  ใหทานไดอิสระชอปปง ณ ตลาดไนทมาเก็ตฮาลอง สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเปา ไมหอม

แกะสลัก เสื้อผา เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินคาพื้นเมืองตางๆ มากมาย 

   นําทานเขาสูที่พัก BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา  
 

วันที่สอง ฮาลอง – ลองเรือชมอาวฮาลอง - ชมถ้ํานางฟา – ฮานอย –สะพานแสงอาทิตย – ทะเลสาบคืนดาบ 

– วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเกา – ชมโชวระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ทาเรือ เพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญทานสัมผัสความงดงามและ
สมบูรณของ อาวฮาลอง ที่สรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทําใหไดรับการขึ้น
ทะเบียน เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเมื่อป พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยของ



 

 

ธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยภูเขาหินปูนมากมาย รูปรางแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยาง
สวยงาม ระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะแกงตางๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน 
ฯลฯ ลักษณะท่ัวไป  

 
 
 
 

 
 
 
นําทาน ชมถ้ํานางฟา หรือ ถ้ําสวรรค ชมหินงอกหินยอยมากมาย ลวนแตสวยงาม และนาประทับใจยิ่งนัก 

ถ้ําแหงนี้เพิ่งถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมตางๆ ในถ้ํา บรรยากาศ
ภายในถ้ําทานจะสัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษย แสงสีที่ลงตัวทําใหเกิด
จินตนาการรูปรางตางๆ มากมาย ทั้งรูปมังกร เสาค้ําฟาทั้ง 4 เสา รูปปกอินทรี รูปนางฟา รูปคูรักหนุมสาว 
พระพุทธรูป ฯลฯ   

 
 
 
 

 
 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  

  จากนั้นนําทานเดินทางกลับ ถึง กรุงฮานอย นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย ชม ทะเลสาบคืนดาบ 
ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงนี้มีตํานานกลาววา ในสมัยที่เวียดนามทําสงคราม สูรบกับ
ประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสัก
ที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงนี้ ไดมีปฎิหารย เตาขนาดใหญตัวหนึ่ง

ไดรับดาบวิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมานั้น พระองค
ไดกลับไปทําสงคราม อีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงคราม
แลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี้ นําชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย 
ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัวนี้ คือเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัย

อยูในทะเลสาบแหงนี้มาเปนเวลาชานาน  
 
 
 

 
 



 

 

 
  จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ถนน 36 สายเกา แหลง

ขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองที่ใหญที่สุดของกรุง

ฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช อาทิ หมวกงอบ
ญ วน  ภ าพ เขี ย น  ก ระ เป าก็ อ ป ป  ยี่ ห อ ต า งๆ  เช น 
Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเทา จากนั้นชม
การแสดง ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจํา

ชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม และมีแหงเดียวใน
โลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรี
เวียดนามและพากยสดๆ ของคณะละคร) 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

   นําทานเขาสูที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห – ทําเนียบประธานาธิบดี – บานพักลุงโฮ – 
วัดเจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑโฮจิมินห – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินกวก – ทะเลสาบตะวันตก  – 

กรุงเทพฯ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสบาดิงห ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของ
เวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป นํา
ทานคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห (หามถายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห  จะปดบริการทุก
วันจันทร และ ศุกรของสัปดาห และ จะปดบริการตั้งแตวันที่ 04 กันยายน – 04 ธันวาคม 2560 ซึ่งลูกคา

สามารถถายรูปบริเวณดานนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูที่รวมเวียดนามเปนประเทศ และ
ยังเปนผูประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพทานประธานาธิบดี ซึ่งไดทําการ
เก็บรักษาศพไวเปนอยางดีไมใหเนาเปอย โดยมีเจาหนาที่ดูแลไวอยางเขมงวด ชม ทําเนียบประธานาธิบด ี
ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสรางใหทานโฮจิมินห แตทานไมอยู แตทานเลือกท่ีจะอยูบานไม หลังเล็ก ซึ่งอยูหลัง

ทําเนียบแทน ทําเนียบแหงนี้ จึงเปนสถานท่ีรับแขกบานแขกเมืองแทน  
 
 
 

 
 

 
จากนั้นเขาชม บานพักลุงโฮ ที่สรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใตถุนเหมือนบานไทยสมัยกอน เปนที่

พักผอนและตอนรับแขก ชั้นบนเปนหองทํางานและหองนอน จากนั้นชม วัดเจดียเสาเดียว วัดรูปทรง
ดอกบัว ตั้งอยูกลางสระบัว วัดแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อถวายเปนพุทธบูชาใหแก เจาแมกวนอิม โดยตํานานได
กลาววา ไดมีกษัตริยองคหน่ึงอยากไดพระโอรสมากและรอมาเปนเวลานานยังคงไมสมหวังสักทีจนคืนหน่ึง
ไดสุบินเห็นพระโพธิสัตวกวนอิมไดมาปรากฎที่สระดอกบัวและไดประธานโอรสใหกับพระองค สมใจจึงได



 

 

สรางวัดแหงนี้ข้ึนกลางสระบัวเพื่อเปนการขอบคุณพระโพธิสัตวกวนอิม  
 
 

 
 
 
 

 
 
จากน้ันเขาชม พิพิธภัณฑโฮจิมินห ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตั้งแตเด็กจนโต จนกระทัง่ตาย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟตนานาชาติ SEN ) 

นําชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเปนมายาวนานนับรอยป
และเปนมหาวิทยาลัยแหงแรก อีกทั้งยังเปนสถานที่ใชสอบ จองวน ในสมัย
โบราณ 
จากนั้นชม วัดเฉินกวก เปนวัดจีนที่มีความเกาแกและมีความสําคัญกับ

ประชาชนชาวเวียดนามเปนอยางมากตั้ งอยู ใจกลางเมืองและบริเวณ 
ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญที่สุดในเมืองฮานอย ภายใน
วัดมีตนมหาโพธิ์ที่นํามา จากประเทศอินเดีย และเจดียหลายชั้นสําหรับไหว
พระเพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต  

 
 
 
 

 
 
 
   

20.20 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินท่ี SL185  

22.20 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในการในบริการ 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียวเพิ่ม 

10-12 ส.ค. 61 9,999 บาท 1,900 บาท 

17-19 ส.ค. 61 
31 ส.ค.-02 ก.ย. 61 

8,555 บาท 1,900 บาท 

07-09 ก.ย. 61 

14-16 ก.ย. 61 
21-23 ก.ย. 61 

28-30 ก.ย. 61 

8,555 บาท 1,900 บาท 

05-07 ต.ค. 61 8,555 บาท 1,900 บาท 

19-21 ต.ค. 61 9,999 บาท 1,900 บาท 

02-04 พ.ย. 61 

09-11 พ.ย. 61 
16-18 พ.ย. 61 

23-25 พ.ย. 61 
30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61 

8,900 บาท 1,900 บาท 

03-05 ธ.ค. 61 9,500 บาท 1,900 บาท 

07-09 ธ.ค. 61 9,999 บาท 1,900 บาท 

10-12 ธ.ค. 61 9,500 บาท 1,900 บาท 

14-16 ธ.ค. 61 
21-23 ธ.ค. 61 

8,900 บาท 1,900 บาท 

28-30 ธ.ค. 61 10,500 บาท 1,900 บาท 

04-06 ม.ค. 62 
11-13 ม.ค. 62 

18-20 ม.ค. 62 
25-27 ม.ค. 62 

8,900 บาท 1,900 บาท 

01-03 ก.พ. 62 

15-17 ก.พ. 62 
22-24 ก.พ. 62 

8,900 บาท 1,900 บาท 



 

 

08-10 ก.พ. 62 9,500 บาท 1,900 บาท 

01-03 มี.ค. 62 

08-10 มี.ค. 62 
15-17 มี.ค. 62 

22-24 มี.ค. 62 
29-31 มี.ค. 62 

8,900 บาท 1,900 บาท 

 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่
ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกบัทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋ว

ดังกลาว ถาเกิดขอผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน  ไทยไลออนแอร(SL) 

 คาท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา รวมทั้งสิ้น 2 คืน (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

 คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 

 คาโคชปรับอากาศรถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 

 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป 
หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี 
ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทย
จะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”)  

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

อัตรานี้ไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจาก

เมืองไทย 3 USD/วัน (สําหรับหัวหนาทัวรตามแตความพอใจในการใหบริการของลูกคาเปนสําคัญ) ฯลฯ 

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาซักรีด, คา
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, คาน้ําหนักกระเปาที่เกินกวาทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บปวย

จากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 

เงื่อนไขการจองทัวร 



 

 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่นั่ง ทานละ 5,000 บาท (หลังจากที่ไดทําการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะ
ถูกยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 

 งวดท่ี 2 ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คา

ตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่น
เอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปนสําคัญ 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

 ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลวแตสายการบิน
และชวงเวลาเดินทาง  

 หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามที่

เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3-6 เดือนเปนอยางนอย 

 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปด
ประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีนั่ง 
Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

การเดินทางเปนครอบครัว 

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี

ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

หมายเหตุ 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร 

และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจน

ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและ

เวียดนาม 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร 
(VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมือง

ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว 
คือ รานยา รานไมไผ, รานมะพราว, รานขนม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัท

ฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 20 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 15 - 20 
ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทย

ได คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเปนอยางดี แตถาต่ํา
กวา 15 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 


