
 

 

รหัสทัวร PVC1904026 
ทัวรเวียดนามเหนือ CLASSIC VIETNAM_HANOI-HALONG 
3 วัน 2 คืน (VN) 
ฮานอย   ฮาลอง   ตลาดไนทมาเก็ตฮาลอง   ชมถํ้านางฟ�า 
สะพานแสงอาทิตย   ทะเลสาบคืนดาบ   วัดหงอกเซิน   ถนน 36 สายเกา 
ชมโชวระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา   จัตุรัสบาดิงห   ทะเลสาบตะวันตก 
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห   ทําเนียบประธานาธิบดี   บานพักลุงโฮ 
วัดเจดียเสาเดียว   พิพิธภัณฑโฮจิมินห   วิหารวรรณกรรม   วัดเฉินกวก 

 
 



 

 

CLASSIC VIETNAM 
ฮานอย-ฮาลอง 3 วนั 2 คนื 

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชวหุนกระบอกน้ําหนึ่งเดียวในโลก 
พรอมสัมผัสมรดกโลก ณ อาวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู�ดบนเรือ 

(พิเศษ !! บุฟเฟ�ตนานาชาติ SEN ) 
 
รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดไนทมาเก็ตฮาลอง  
09.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แถว L11-17 (ทางดาน

ใน) เคานเตอร สายการบิน เวียดนาม แอรไลน (VN) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท
ฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน  

11.55 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ VN610 พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบน
เครื่อง 

 
13.55 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
  นําทานเดินทางสู ฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ตั้งอยูใน จังหวัดกวางนิงห มี

พรมแดนรวมกับจีนทางทิศเหนือ หางจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคชปรับอากาศ (ระหวางการเดินทางแวะ
รานคาอิสระพักผอนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของทีร่ะลึกจากทางรานคา)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�ง ณ ตลาดไนทมาเก็ตฮาลอง สินคาพื้นเมืองและ

ของที่ระลึก อาทิ กระเป�า ไมหอมแกะสลัก เส้ือผา เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือ
สินคาพื้นเมืองตางๆ มากมาย 



 

 

   นําทานเขาสูท่ีพกั BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา  
วันที่สอง ฮาลอง – ชมถํ้านางฟ�า – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย – ทะเลสาบคืนดาบ – 

วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเกา – ชมโชวระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู ทาเรือ เพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญทานสัมผัสความ
งดงามและสมบูรณของ อาวฮาลอง ที่สรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดย
จิตกรเอก จนทําใหไดรับการขึ้นทะเบียน เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคการ
ยูเนสโกเมื่อป พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวย
ภูเขาหินปูนมากมาย รูปรางแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยาง
สวยงาม ระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะแกงตางๆ ทั้งเกาะ
หมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ ลักษณะทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
นําทาน ชมถํ้านางฟ�า หรือ ถํ้าสวรรค ชมหินงอกหินยอยมากมาย ลวนแต
สวยงาม และนาประทับใจยิ่งนัก ถํ้าแหงน้ีเพิ่งถูกคนพบเมื่อไมนานมาน้ี ซึ่งมีการ
ประดับแสงสี ตามผนังและมุมตางๆ ในถํ้า บรรยากาศภายในถํ้าทานจะสัมผัสกับ
ความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษย แสงสีที่ลงตัวทําใหเกิด
จินตนาการรปูรางตางๆ มากมาย ทั้งรูปมังกร เสาค้ําฟ�าทัง้ 4 เสา รูปปกอินทรี รูป
นางฟ�า รูปคูรักหนุมสาว พระพุทธรูป ฯลฯ   
 
 
 
 

 



 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  
  นําทานเดินทางกลับ ฮานอย  นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย ชม ทะเลสาบคืน

ดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา ในสมัยที่
เวียดนามทําสงคราม สูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปน
เวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแท
พระทัย เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีปฎิหารย เตาขนาดใหญตัวหน่ึง
ไดรับดาบวิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค
ไดรับดาบมาน้ัน พระองคไดกลับไปทําสงคราม อีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือ
ประเทศจีน ทําใหบานสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน 
ณ ทะเลสาบแหงน้ี นําชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจา
โบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัวน้ี คือเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 
ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน  

 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ถนน 36 สาย
เกา แหลงขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองที่
ใหญที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน 
ของใช อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป�า
ก็อปปم� ยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, 
Roxy, Billabong รองเทา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  จากน้ันชมการแสดง ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณ

ของประเทศเวียดนาม และมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน
กระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและ



 

 

พากยสดๆ ของคณะละคร) 
   นําทานเขาสูท่ีพัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
วันที่สาม ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห – ทําเนยีบ

ประธานาธิบด ี– บานพักลุงโฮ – วัดเจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑโฮจิมินห – 
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินกวก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสบาดิงห ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคํา
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจาก
เวียดนามตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป  นําทานคาราวะ สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห (หามถายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห  จะปด
บริการทุกวันจันทร และ ศุกรของสัปดาห และ จะปดบริการตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 
– 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งลูกคาสามารถถายรูปบริเวณดานนอก) วีรบุรุษตลอดกาล
ของชาวเวียดนาม ผูที่รวมเวียดนามเปนประเทศ และยังเปนผูประกาศเอกราช
ใหกับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพทานประธานาธิบดี ซึ่งไดทําการเก็บ
รักษาศพไวเปนอยางดีไมใหเนาเปم�อย โดยมีเจาหนาที่ดูแลไวอยางเขมงวด ชม 
ทําเนียบประธานาธิบด ีที่ทางรัฐบาลเวียดนามสรางใหทานโฮจิมินห แตทานไมอยู 
แตทานเลือกที่จะอยูบานไม หลังเล็ก ซึ่งอยูหลังทําเนียบแทน ทําเนียบแหงน้ี จึง
เปนสถานที่รับแขกบานแขกเมืองแทน  
 
 
 
 

 
 
จากน้ันเขาชม บานพักลุงโฮ ที่สรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใตถุนเหมือนบาน
ไทยสมัยกอน เปนที่พักผอนและตอนรับแขก ชั้นบนเปนหองทํางานและหองนอน 
จากน้ันชม วัดเจดียเสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยูกลางสระบวั วัดแหงน้ี สราง
ขึ้นเพ่ือถวายเปนพุทธบูชาใหแก เจาแมกวนอิม โดยตํานานไดกลาววา ไดมีกษัตริย



 

 

องคหน่ึงอยากไดพระโอรสมากและรอมาเปนเวลานานยังคงไมสมหวังสักทีจนคืน
หน่ึงไดสุบินเห็นพระโพธิสัตวกวนอิมไดมาปรากฎที่สระดอกบัวและไดประธาน
โอรสใหกับพระองค สมใจจึงไดสรางวัดแหงน้ีขึ้นกลางสระบัวเพื่อเปนการขอบคุณ
พระโพธิสัตวกวนอิม  
 
 
 
 
 
 
จากน้ันเขาชม พิพิธภัณฑโฮจิมินห ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตั้งแตเด็กจนโต 
จนกระทั่งตาย นําชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเปนมา
ยาวนานนับรอยปและเปนมหาวิทยาลัยแหงแรก อีกทั้งยังเปนสถานที่ใชสอบ จอง
วน ในสมัยโบราณ 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ�ตนานาชาติ SEN ) 

จากน้ันชม วัดเฉินกวก เปนวัดจีนที่มีความเกาแกและมีความสําคัญกับประชาชน
ชาวเวียดนามเปนอยางมากตั้งอยูใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก 
ทะเลสาบที่สวยงามและใหญที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีตนมหาโพธิ์ที่นํามา 
จากประเทศอินเดีย และเจดียหลายชั้นสําหรับไหวพระเพื่อความเปนสิริมงคลแก
ชีวิต  
 
 
 
 
 

 
 

เดินทางสู สนามบินนอยไบ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 



 

 

16.05 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  
  โดยสายการบิน เวียดนาม แอรไลน เที่ยวบินที่ VN619 
18.05 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในบริการ 

 
 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

25-27 ต.ค. 62 8,900 บาท 1,900 
บาท 

08-10 พ.ย. 62 8,900 บาท 1,900 
บาท 

08-10 ธ.ค. 62 10,500 บาท 1,900 
บาท 

03-05 ม.ค. 63 8,900 บาท 1,900 
บาท 

01-03 ก.พ. 63 8,900 บาท 1,900 
บาท 

08-10 ก.พ. 63 9,200 บาท 1,900 
บาท 

15-17 ก.พ. 63 
21-23 ก.พ. 63 8,900 บาท 1,900 

บาท 
20-22 มี.ค. 63 
27-29 มี.ค. 63 8,900 บาท 1,900 

บาท 
 

ราคานี้ ไมรวมคาทิป มัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
2,000 บาท / ลูกทัวร 1 ทาน / ทริป (ชําระที่สนามบนิกอนการเดินทาง) 



 

 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดนิทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอน

การชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 

 
อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ 
โดยสายการบิน เวียดนาม แอรไลน (VN) 

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

 คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
 คาโคชปรับอากาศรถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ
ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน”)  

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 

อัตรานี้ไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 2,000 บาทตอลูกทัวร 1 

ทานตอทริป(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินกวาทางสายการบิน



 

 

กําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 
เงื่อนไขการจองทัวร 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่น่ัง ทานละ 5,000 บาท (หลังจากที่ไดทําการจอง
ภายใน 3 วัน) และที่น่ังจะถูกยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 

 งวดที่ 2 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน

เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 
 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อให
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

 
ขอมูลเพ่ิมเตมิเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

 ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

 หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3-6 เดือนเปนอยางนอย 

 น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 



 

 

กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หองพัก
ตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 
1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 
 

การเดินทางเปนครอบครัว 
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับ

การดูแลเปนพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตอง
ดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร 
จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก
จากประเทศ 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา รานไมไผ, รานมะพราว, รานขนม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 20 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน 
ถาจํานวนผูเดินทาง 15-20 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจาก
เมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยได คอยรับที่สนามบินเวียดนาม 
และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเปนอยางดี แตถาตํ่ากวา 
15 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 


