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เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง วดัตามจุก๊ 

เทีย่วสุดคุม้ ดืม่ด า่กบัความสวยงามของธรรมชาต ิ

พกัฮานอย 1 คนื พกัฮาลอง 1 คนื 
ทีเ่ทีย่วใหม ่วดัตา๋มจุก๊ จบิน า้ชาบนเรอื 

ลอ่งเรอืฮาลองเบย ์รบัประทานอาหารซฟุ๊ีดบนเรอื 
เยอืนเมอืงหลวงฮานอย ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย  

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
เทีย่วสบายๆ รวมประกนัโควดิทุกทีน่ ัง่ !! 

หมายเหตุ 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 

ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี
การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ

ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1  ดอนเมอืง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวนัตก-เจดยีเ์ฉนิกว๊ก-ทะเลสาบคนืดาบ 
  วดัหงอกเซนิ-อสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย 
03.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมือง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย แอรเ์อเชยี  โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่่งทัวร์และหัวหนา้
ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกท่าน 

ขณะเช็คอนิและโหลดสัมภาระ  
 

 
เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกช่วงทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
06.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยแอร์

เอเชีย เที่ยวบินที่  FD642 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)               
**ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง** 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมอืง และศุลกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่
ประเทศไทย) บรกิารอาหารเชา้ทุกทา่น ดว้ยขนมปังเวยีดนาม ทา่นละ 1 ชิน้ (1) 
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น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ทีส่ดุ
ของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝ่ัง 17 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ที่นิยมส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ 

ทะเลสาบทีด่งึดูดชาวบา้นหลายคนและนักท่องเทีย่วทีก่ าลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองที่
วุ่นวาย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม เจดยีเ์ฉนิกว๊ก เป็นเจดยีท์ีส่ าคัญและเกา่แกข่องชาว
เวยีดนาม ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องวัดเฉินก๊วก เป็นวัดทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงใกลก้ับทะเลสาบตะวันตก

ของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ ใชศ้ิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง
สถาปัตยกรรมจนีและเวยีดนาม มคีวามสงู ทัง้หมด 11 ชัน้ แต่ละชัน้จะมลีักษณะเหมือนกัน 
จากชัน้ล่างถงึชัน้บน ต่างเพยีงจะมขีนาดเล็กลงตามความสงูทีช่อ่งหนา้ต่างของแต่ละชัน้จะ

เป็นทีป่ระดษิฐานของประตมิากรรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

พระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจา้ ตามความเชื่อของพุทธ
มหายาน ซึง่มองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เรียงขึน้ไป
ตรงกัน ตัวเจดยีก์อ่สรา้งดว้ยอฐิสแีดง ชัน้ล่างดา้นหนา้จะ

มีแท่นส าหรับใหนั้กท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารกึประวัติ
ความเป็นมาทั ้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปาง
ปรนิพิพานทีท่ าดว้ยทองค า 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (2) 
จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมชีาวฮานอย
และนักท่องเทีย่วมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้ ชมวดัหงอกเซนิ อยู่รมิทะเลสาบ

คนืดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่
ของกรุงฮานอย จากนัน้น าท่านอสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่านทีม่สีนิคา้ราคาถูกให ้
ท่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  

 ทีพ่กั MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่2         เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ท าเนียบประธานาธิบดี  
บา้นพกัลุงโฮ-วดัเจดยีเ์สาเดยีว-วดัต๋ามจุ๊ก-เมอืงฮาลอง-ฮาลอง Night 

market 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง สุสานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมร่าง
ของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธบิดีโฮจมินิห์ ซึง่ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอย่างดีอยู่ในโลง
แกว้ภายในหอ้งทีค่วบคุมอณุหภูมคิงที่ ชมบา้นพักทีอ่ยู่อาศัยของท่านอดตีประธานธบิดีโฮจิ

มนิหซ์ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศูนยบั์ญชาการในสงครามเวยีดนาม  
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(หมายเหตุ สุสานโฮจมินิหจ์ะปิดทุกวนัจนัทร,์ วนัศุกร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายน
ถงึเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้  
จากนั้นน าท่านชม ท าเนยีบประธานาธบิด  ีและบา้นพกัลุงโฮ เป็นสถานที่สองเเห่งที่

ตัง้อยู่ตดิกัน เป็นสถานทีท่ีเ่เสดงถงึการปลดแอกเวยีดนามออกจากการปกครองของฝร่ังเศส
และเป็นจุดที่ก่อใหเ้กดิประเทศเวียดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน จากนั้นน าท่านชม วดัเจดยี ์
เสาเดยีว ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจา้แม่กวนอมิ 

ซึง่ตัง้อยู่กลางสระบัว โดยมีต านานไวว่้า พระเจา้หลีไทโต อยากไดโ้อรสมาก และรอคอย
มาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึง่ ทรงสุบนิ(ฝัน) ไปว่าเห็นเจา้แม่กวนอมิ พระแม่โพธสัิตว ์
ไดม้าปรากฎที่สระบัวและไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ไดม้ี

พระโอรส จงึไดส้รา้งเจดียข์นาดเล็กทีต่ัง้อยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวาย
สักการะแด่เจา้แม่กวนอมิ ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนสว่นใหญ่มักจะมาขอพรใหไ้ดบุ้ตรกับ
เจา้แม่กวนอมิทีเ่จดยีเ์สาเดยีวแห่งนี้อยู่เสมอ  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ!!! SEN BUFFET นานาชาต ิ(5) 
 
 

 
 

 
 

 

 
ท่านเดนิทางสู่ เมอืงห่านาม  เมืองนี้ห่างจากฮานอยประมาณ 60 กโิลเมตร เป็นเมืองทีม่ี
ประวัตศิาสตรข์องประเทศเวียดนามมากมาย น าท่านลอ่งเรอืชมวดัตามจุ๊ก (บรกิารของ

หวาน,ผลไม,้น า้ชาเวยีดนามบนเรอื) บริเวณวัดแห่งนี้มีพื้นที่ใหญ่โต มีผืนป่าสลับกับ
แหล่งน ้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ทีต่ัง้อยู่ตรงกลางเสน้ทางการท่องเทีย่ว มี
วัดหงอก วหิารตามเท ้วหิารฟาบจู๋ วหิารกวนอมิ ประตูตามกวาน และศูนยป์ระชมุนานาชาติ

กลางสระน ้า โดยในวัดหงอกทีต่ัง้บนยอดสูงสุดบูชาพระพุทธรูปที่ท าจากหนิทับทมิหนัก 4 
ตัน ส่วนตัววัดนั้นประกอบจากแท่นหนิแกรนิตแดง โดยฝีมือของช่างชาวอนิเดีย ซึง่สิง่ที่
พเิศษในการสรา้งวัดนี้คอื จะไม่ใชก้าวหรอืปูนซเีมนตใ์นการประสานแท่นหนิต่างๆ  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮาลอง น าท่านเลือกชมและเลือกซื้อของฝาก ณ รา้น 

OTOP จ าหน่ายสนิคา้พื้นเมืองของชาวเวียดนาม น าท่านชอ้ปป้ิงที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮา
ลอง (Night Market) ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและของที่ระลกึ เชน่ กระเป่า ไมห้อม
แกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)  

  ทีพ่กั SEA STER HALONG HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัที ่3   ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์-ถ ้านางฟ้า-เมืองฮานอย
สนามบนินอยบา่ย-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
น าท่านออกเดนิทางสูท่่าเรอื  เพือ่ล่องเรอืชมความงามตามธรรมชาต ิ ทีส่รรคส์รา้งดว้ยความ
งดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก  อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า  1969  

เกาะ  ไดรั้บการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก  อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขา
หนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ต่าง  ๆ ทัง้เกาะหมา  



PVN15-FD 3D2N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง วัดตามจุ๊ก 

เกาะแมว  เกาะไก่ชน  ฯลฯ  น าท่านชม  ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย  ลว้นแต่
สวยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแห่งนี้เพิง่ถูกคน้พบเมือ่ไม่นานมานี้  ไดม้กีารประดับแสงสี

ตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ ้า ซึง่บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติ

ทีเ่สรมิเตมิแต่งโดยมนุษย ์ แสงสทีีล่งตัวท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่าง  ๆ มากมาย  ทัง้ รูป

มังกร  เสาค ้าฟ้าทัง้  4  เสา  รูปปีกอินทรี  รูปนางฟ้า  รูปคู่รักหนุ่มสาว  พระพุทธรูป  ฯลฯ  

ตลอดจนเลอืกซือ้สิน้คา้ทีร่ะลกึต่างๆ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื เมนูซฟู๊ีด พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิย่าง

งดงาม และใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื (8) 
เทีย่ง จากนั้นน าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย และน าทานเดนิทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตินอย

บา่ย กรุงฮานอย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

เย็น บรกิารมือ้เย็น เป็นเมนูเฝอเวยีดนาม ทสีนามบนิ  (9) 
น าทานเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย  เพื่อเดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ 

FD645 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง)   

22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สุด วนัที ่01 เดอืนมถุินายน พ.ศ.2565) 

1. หนงัสอืเดนิทาง (ตอ้งมอีายุมากกวา่6เดอืน) 

2. ผูท้ ีม่อีายุต ัง้แต ่12 ปีขึน้ไป แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส 
(Passport vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้ห  ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

07-09 สงิหาคม 2565 11,999 11,999 4,000 

12-14 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

26-28 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

04-06 กนัยายน 2565 12,999 12,999 4,000 

14-16 กนัยายน 2565 10,999 10,999 4,000 

25-27 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

02-04 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

14-16 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

21-23 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

23-25 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

04-06 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

13-15 พฤศจกิายน 2565 13,999 13,999 4,000 

25-27 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

02-04 ธนัวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

04-06 ธนัวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

09-11 ธนัวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

11-13 ธนัวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

23-25 ธนัวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

28-30 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

30 ธนัวาคม-01 มกราคม 2566 16,999 16,999 4,000 

01-03 มกราคม 2566 15,999 15,999 4,000 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก อายุต า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
• ค่าตั วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบุ (รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• ค่าสัมภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 

• ค่าโรงแรมทีพั่กหอ้งคู่ ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
• ค่าอาหาร ดังทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ดังทีร่ะบุในรายการ 

• ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าเบีย้ประกันอบัุตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างการเดนิทางวงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **ค่าประกันอบัุตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่

ไดรั้บอบัุตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิส่วนตัวและไม่คุม้ครองโรค
ประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
▪ ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่า

อกีคร ัง้ (เนื่องจากทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผู ้
ทีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

▪ ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาต ิที่ไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศ

เวยีดนาม 
▪ ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
▪ ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์ค่าโทรศัพท ์

ฯลฯ 
▪ ค่าปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
▪ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  

▪ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
▪ ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความพงึ

พอใจของท่าน 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึที่ก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิด ้

แจง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรุณาสอบถามยนืยัน
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทุกครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกดิ
เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการ

จองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าให ้
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนั้น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไม่สามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้
มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท

เสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีส่ดุเท่าจ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นี้ทัง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
▪ กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่า

ทัวรเ์ต็มจ านวน  
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▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรียมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของ
ค่าทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

▪ เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

▪ ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

▪ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่น

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค

ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง
เป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
• หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่

รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหตุ 
▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊

ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ให้ถา้
ตอ้งการ 

▪ ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ช่ัวโมง ดว้ยเหตุอันใดก็

ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสทิธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงนิคืนใดๆ 
ทัง้สิน้  

▪ ตั วเครือ่งบนิเป็นตั วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ  

▪ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

▪ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบุหรี ่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่

เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก

เดีย่ว โดยไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น

สดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บ
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ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสดุวสัิยบางประการ เชน่ การล่าชา้จาก
สายการบนิ การปิดด่านเขา้-ออกเมอืง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

▪ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 

เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

▪ หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณ

ของตัวนักท่องเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   
▪ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือ

ไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่เตมิได ้โปรดแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1-3 วนั 
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