
 

 ทัวร์เวียดนามดีด!ี! TAMCOC VIETNAM  
ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห ์4 วัน 3 คืน 

ล่องเรือกระจาดชมธรรมชาติตามไหล่เขาของเมืองนิงห์บิงห์ 
สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ 

คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  
พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ําหน่ึงเดียวในโลก  

จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย 
 

 
 
 
 
 



กําหนดการเดินทาง 
เดือน วันที ราคา 

สิงหาคม 2559 11-14 ส.ค.59 13,900 บาท 
กันยายน 2559 29 ก.ย.-02 ต.ค.59 13,900 บาท 
ตุลาคม 2559 06-09 / 13-16 / 21-24 ต.ค.59 13,900 บาท 
พฤศจิกายน 2559 03-06 / 10-13 / 24-27 พ.ย.59 13,900 บาท 
ธันวาคม 2559 02-05 / 09-12 / 15-18 / 22-25 ธ.ค.59 13,900 บาท 
ธันวาคม 2559 29 ธ.ค.-01 ม.ค.60 / 30 ธ.ค.-02 ม.ค.60 14,900 บาท 
 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – 

ชมโชว์ระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ํา   
12.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 แถว Q17-18 (ทางด้านใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน กาต้าร์ 

แอร์เวย์ (QR) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน  

14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เท่ียวบินท่ี QR834 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง 
16.20 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
  ถึง กรุงฮานอย นําท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ

แห่งนี้มีตํานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทําสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็น
เวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบ
แห่งนี้ ได้มีปฎิหาร ย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่ อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่
พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทําสงคราม อีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บ้านสงบสุข 
เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้  นําชม  วัดหงอกเซิน  วัดโบราณ ภายใน
ประกอบด้วย  ศาลเจ้าโบราณ  และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักด์ิสิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่
อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า  แหล่งขายของที่
ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย  ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน 
กระเป๋าก็อปป้ี ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า 

 
คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นชมการแสดง ระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่ง

เดียวในโลก ชม ความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในนํ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรี
เวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 



   นําท่านเข้าสู่ที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่สอง ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทําเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสา
เดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ํานางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก
ฝรั่งเศสเมื่ อ 2 ก.ย.2488  หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นําท่านคาราวะ  สุสาน

ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป !! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ของ
สัปดาห์ และ จะ ปิดบริการต้ังแต่วันท่ี กันยายน –  พฤศจิกายน 2559 ซึ่งลูกค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก ) 
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมี
เจ้าหน้าท่ีดูแลไว้อย่างเข้มงวด ชม ทําเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่
อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานท่ีรับแขกบ้านแขกเมือง
แทน จากนั้นเข้าชม  บ้านพักลุงโฮ  ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูง มีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นท่ีพักผ่อน
และต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทํางานและห้องนอน จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ต้ังอยู่กลางสระ
บัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตํานานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หน่ึงอ ยาก
ได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่
สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนี้ข้ึนกลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระ
โพธิสัตว์กวนอิม จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮต้ังแต่เด็กจนโต จนกระทั่งตาย  

 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของ  

อ่าวฮาลอง ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทําให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโ ลกทาง
ธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537  

 



สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อน
เรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะ
ไก่ชน ฯลฯ ลักษณะทั่วไป  

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  

 
นําท่าน ชมถ้ํานางฟ้า หรือ ถ้ําสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม  และน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ําแห่งนี้
เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ํา บ รรยากาศภายในถ้ําท่านจะสัมผัส
กับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย 
ทั้งรูปมังกร เสาคํ้าฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ   

 
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้หอม
แกะสลัก เส้ือผ้า เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
   นําท่านเข้าสู่ที่พัก BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 
 

วันที่สาม ฮาลอง – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ําตามก๊ก – วัด Bai Dinh  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดนิงห์บิงห์ (Ninh Binh) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นท่ีชุ่มน้ําในอาณา



เขตอันไพศาลจนถูกขนานนาม ว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน ” หรือ  “ฮาลองบก ” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้ง
เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบตํ่า  และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา ๙๙ ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักด์ิสิทธิ์  คณะ
ปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยต้ังฐานทัพขึ้นที่น่ีเป็นแห่งแรกในการศึกเดียนเบียนฟู ซึ่งเคยเป็นท่ีต้ังของ พระราชวังเก่าฮ

วาลือ (Hua Lo Palace) อายุเก่าแก่หลายร้อยปี ซึ่งมีสุสานกษัติรย์ราชวงศ์เล  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้ําสามถ้ํา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ  ระยะทาง 

110 กิโลเมตร ลงเรือพายล่องตามแม่น้ํา Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสอง
ฝ่ังแม่น้ําซึ่งมีความ ยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตํานานกล่าวว่าถ้ําน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ํา 
เมื่อครั้งน้ําทะเลยังท่วมถึง  ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเป็ นหลักฐาน  ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลาย
ท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรืออ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ํา สองข้าง
ทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่  
สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ  

 
  จากนั้นนําท่านสักการะ วัด Bai Dinh ที่ประวัติอันยาวนานเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก 

 
คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
    นําท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก YEN NHI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่สี ่ นิงหบ์ิงห ์– ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



นําท่านเดินทางกลับ ฮานอย นําชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีและเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทั้งยังเป็นสถานท่ีใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET 

จากนั้นชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากต้ังอยู่
ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหา
โพธิ์ที่นํามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั้นสําหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  

 
เดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR835 
19.15 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ 

 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียว
เพิ่ม 

11-14 ส.ค.59 13,900 บาท 13,500 บาท 12,900 บาท  2,700 บาท 
29 ก.ย.-02 ต.ค.59 13,900 บาท 13,500 บาท 12,900 บาท  2,700 บาท 

06-09 ต.ค.59 
13-16 ต.ค.59 
21-24 ต.ค.59 

13,900 บาท 13,500 บาท 12,900 บาท 2,700 บาท 

03-06 พ.ย.59 
10-13 พ.ย.59 
24-27 พ.ย.59 

13,900 บาท 13,500 บาท 12,900 บาท 2,700 บาท 



02-05 ธ.ค.59 
09-12 ธ.ค.59 
15-18 ธ.ค.59 
22-25 ธ.ค.59 

13,900 บาท 13,500 บาท 12,900 บาท 2,700 บาท 

29 ธ.ค.-01 ม.ค.60  
30 ธ.ค.-02 ม.ค.60 

14,900 บาท 14,500 บาท 13,900 บาท 2,700 บาท 

 

ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับวันเดินทางท่ี
ท่านได้ทําการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
 

อัตรานี้รวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ต้าร์ แอร์เวย์ (QR) 
 ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งส้ิน 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
 อัตราค่าเข้าชมสถานท่ีที่ระบุไว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้ เอาประกันภัยอายุตํ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น
พิษเท่านั้น”)  

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม , ร้านอาหาร , ทิปหัวหน้าทัวร์จาก

เมืองไทย 3 USD/วัน (สําหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสําคัญ) ฯลฯ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม , 

ค่าน้ําหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาข้ึน 
 

เงื่อนไขการจองทัวร ์
 งวดท่ี 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่น่ัง ท่านละ 10,000 บาท (หลังจากที่ได้ทําการจองภายใน 3 วัน) และที่น่ังจะถูกยืนยัน

เมื่อได้รับค่ามัดจําแล้วเท่านั้น 

 งวดท่ี 2 ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง  
 



กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน , 
ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเ รื่อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม แ ละ
ในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสําคัญ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
 ทางบริษัทได้สํารองที่น่ังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าต๋ัวเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 
 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็น

ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้  (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่น่ัง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพั กแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา 
ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศ ษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะ เวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิ ดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่ , ร้านมะพร้าว , ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรั บที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าตํ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าท่ีเหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
 

 


