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NT597
ทวัรเ์วยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คนื (FD)
ทัวรเ์วยีดนาม , 3 วัน 2 คนื ,

BLUE SKY HOTEL  , HACINCO HOTEL

วหิารวรรณกรรม - ไนทม์าเก็ตฮาลอง - ถ้าํนางฟ้า - สะพานแสงอาทติย ์- ทะเลสาบคนืดาบ - วดัหงอกเซนิ
ถนน 36 สายเก่า - ชมโชวร์ะบําตุ๊กตาหุน่กระบอกน้าํ - จตัุรสับาดงิห ์- วดัเฉนิก๊วก - ทะเลสาบตะวนัตก 

สสุานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์- ทาํเนยีบประธานาธบิด ี- บา้นพกัลงุโฮ - วดัเจดยีเ์สาเดยีว - พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฮานอย - วหิารวรรณกรรม - ฮาลอง - ไนทม์าเก็ตฮาลอง

04.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศดอนเมอืง ชนั 3 ประต ู1-2 เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่น

06.40 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงฮานอย เทยีวบนิท ีFD642 พักผอ่นอสิระตามอัธยาศัยบนเครือง

08.30 น.
ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง



นําชม วหิารวรรณกรรม วัดโบราณซงึมปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับรอ้ยปีและเป็นมหาวทิยาลัยแหง่แรก
อกีทังยังเป็นสถานทใีชส้อบในสมัยโบราณ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ฮาลอง ดนิแดนแหง่มังกรหลับไหล ตังอยู่ใน จังหวัดกวา่งนงิห ์มพีรมแดนร่วมกับจนีทางทศิเหนือ หา่งจากกรุงฮานอยประมาณ
180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผอ่นคลายอริยิาบถ
หรือเลอืกซอืของทรีะลกึจากทางรา้นคา้)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พนืเมอืงและของทรีะลกึ อาท ิกระเป๋า ไมห้อมแกะสลัก เสอืผา้ เสอืยืดลายเวยีดนาม
ฯลฯ หรือสนิคา้พนืเมอืงตา่งๆมากมาย

ทพีกั
BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ฮาลอง - ชมถ้าํนางฟ้า - ฮานอย - สะพานแสงอาทติย ์- ทะเลสาบคนืดาบ - วดัหงอกเซนิ - ถนน 36 สายเกา่ -
ชมโชวร์ะบําตุก๊ตาหุน่กระบอกน้าํ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื เพอืลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาตเิชญิทา่นสมัผัสความงดงามและสมบรูณ์ของ อา่วฮาลอง
ทสีรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก จนทําใหไ้ดรั้บการขนึทะเบยีน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มอืปี พ.ศ.
2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิไีดแ้ตง่แตม้ดว้ยภเูขาหนิปนูมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซบัซอ้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม
ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่ง  ๆทังเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ

นําทา่น ชมถ้าํนางฟ้า หรือ ถ้าํสวรรค ์ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแตส่วยงาม และน่าประทับใจยงินัก ถ ้าํแหง่นีเพงิถูกคน้พบเมอืไม่นานมานี
ซงึมกีารประดับแสงส ีตามผนังและมุมตา่งๆในถ ้าํ บรรยากาศภายในถ ้าํทา่นจะสมัผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาตทิเีสรมิเตมิแตง่โดยมนุษย์
แสงสทีลีงตัวทําใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างตา่ง  ๆมากมาย ทังรูปมังกร เสาค ้าํฟ้าทัง 4 เสา รูปปีกอนิทรี รูปนางฟ้า รูปคูรั่กหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ อาหารทะเล

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงฮานอย 

นําทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์ชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นีมตํีานานกลา่ววา่
ในสมัยทเีวยีดนามทําสงคราม สูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตยั่งไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัที
ทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมอืไดม้าลอ่งเรือททีะเลสาบแหง่นี ไดม้ปีฎหิารย ์เตา่ขนาดใหญ่ตัวหนงึไดรั้บดาบวเิศษมาใหพ้ระองค์
เพอืทําสงครามกับประเทศจนี หลังจากทพีระองคไ์ดรั้บดาบมานัน พระองคไ์ดก้ลับไปทําสงคราม อกีครัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนี
ทําใหบ้า้นสงบสขุ เมอืเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี

นําชม วดัหงอกเซนิ เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซงึมคีวามเชอืวา่ เตา่ตัวนี คอืเตา่ศักดสิทิธ ิ1
ใน 2 ตัวทอีาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นีมาเป็นเวลาชา้นาน

จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง ณ ถนน 36 สายเกา่ แหลง่ขายของทรีะลกึและสนิคา้พนืเมอืงทใีหญ่ทสีดุของกรุงฮานอย ทังของทรีะลกึ ของกนิ
ของใช ้อาท ิหมวกงอบญวน ภาพเขยีน กระเป๋าก็อปปี ยีหอ้ตา่ง  ๆเชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong และรองเทา้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร



จากนันชมการแสดง ระบําตุก๊ตาหุน่กระบอกน้าํ ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม และมแีหง่เดยีวในโลก
ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก (เชดิจากในน ้าํผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ด  ๆของคณะละคร)

ทพีกั
HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ฮานอย - จตัรุสับาดงิห ์- สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์- ทําเนยีบประธานาธบิด ี- บา้นพกัลงุโฮ - วดัเจดยีเ์สาเดยีว -
พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์- วดัเฉนิกว๊ก - ทะเลสาบตะวนัตก - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสับาดงิห ์ลานกวา้งทปีระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรังเศสเมอื 2 ก.ย.2488
หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขนึของฝรังเศสอยู่ถงึ 84 ปี

นําทา่นคาราวะ สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์(หา้มถ่ายรูป!! สสุานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์จะปิดบรกิารทกุวันจันทร ์และ ศกุรข์องสปัดาห ์และ
จะปิดบรกิารตังแตวั่นท ี04 กันยายน - 04 ธันวาคม 2562 ซงึลกูคา้สามารถถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) วรีบรุุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม
ผูท้รีวมเวยีดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้ับประเทศเวยีดนามภายในสสุานบรรจศุพทา่นประธานาธบิดี
ซงึไดทํ้าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่างดไีม่ใหเ้น่าเปือย โดยมเีจา้หนา้ทดีแูลไวอ้ย่างเขม้งวด ชม ทําเนียบประธานาธบิดี
ททีางรัฐบาลเวยีดนามสรา้งใหท้า่นโฮจมินิห ์แตท่า่นไม่อยู่ แตท่า่นเลอืกทจีะอยู่บา้นไม ้หลังเล็ก ซงึอยู่หลังทําเนียบแทน ทําเนียบแหง่นี
จงึเป็นสถานทรัีบแขกบา้นแขกเมอืงแทน

จากนันเขา้ชม บา้นพกัลงุโฮ ทสีรา้งดว้ยไมทั้งหลัง ยกพนืสงูมใีตถุ้นเหมอืนบา้นไทยสมัยกอ่น เป็นทพัีกผอ่นและตอ้นรับแขก
ชนับนเป็นหอ้งทํางานและหอ้งนอน

จากนันชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว วัดรูปทรงดอกบัว ตังอยู่กลางสระบัว วัดแหง่นี สรา้งขนึเพอืถวายเป็นพทุธบชูาใหแ้ก ่เจา้แม่กวนอมิ
โดยตํานานไดก้ลา่ววา่
ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นงึอยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสกัทจีนคนืหนงึไดส้บุนิเห็นพระโพธสิตัวก์วนอมิไดม้าปรากฎทสีระดอกบัวและไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค์
สมใจจงึไดส้รา้งวัดแหง่นีขนึกลางสระบัวเพอืเป็นการขอบคณุพระโพธสิตัวก์วนอมิ

จากนันเขา้ชม พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์ซงึจัดแสดงชวีประวัตขิองลงุโฮตังแตเ่ด็กจนโต จนกระทังตาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิSEN

บา่ย
จากนันชม วดัเฉนิกว๊ก
เป็นวัดจนีทมีคีวามเกา่แกแ่ละมคีวามสําคัญกับประชาชนชาวเวยีดนามเป็นอย่างมากตังอยู่ใจกลางเมอืงและบรเิวณทะเลสาบตะวันตก
ทะเลสาบทสีวยงามและใหญ่ทสีดุในเมอืงฮานอย ภายในวัดมตีน้มหาโพธทินํีามาจากประเทศอนิเดยี
และเจดยีห์ลายชนัสําหรับไหวพ้ระเพอืความเป็นสริมิงคลแกช่วีติ

20.50 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิแอรเ์อเซยี เทยีวบนิท ีFD645

22.40 น.
ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 11:24 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด (Economy Class) ดอนเมอืง-ฮานอย-ดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD)

• คา่ทพีกัโรงแรมทรีะบุในรายการระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า รวมทังสนิ 2 คนื (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่อาหารครบทุกมอืตลอดรายการ

• คา่โคช้ปรบัอากาศรถรบั-สง่สนามบนิ และ รายการทัวรต์ลอดรายการ

• อตัราคา่เขา้ชมสถานททีรีะบุไวใ้นรายการ

• ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณที  ีเสยีชวีติเนอืงจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณทีผีูเ้อาประกนัภยัอายตุ่าํกวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั
ทังนขีนึอยูก่บัเงอืนไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณ ีผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพษิเท่านัน”)

• คา่ระวางน ้าํหนัก 20 กโิลกรมั

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 3 USD/วนั
(สําหรบัหวัหนา้ทวัรต์ามแตค่วามพอใจในการใหบ้รกิารของลูกคา้เป็นสําคญั) ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้่ายอนื ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืทสีงัเพมิ,
คา่น ้าํหนักกระเป๋าทเีกนิกวา่ทางสายการบนิกาํหนด, คา่รกัษาพยาบาล กรณทีเีกดิจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,
คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัราคาขนึ

เงอืนไขในการจอง

• งวดท  ี1 : กรณุาวางเงนิมดัจําในการสาํรองทนัีง ทา่นละ 5,000 บาท (หลงัจากทไีดท้ําการจองภายใน 3 วัน)
และทนัีงจะถกูยนืยันเมอืไดร้บัคา่มดัจําแลว้เท่านัน

• งวดท  ี2 : ชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด 14 วันกอ่นการเดนิทาง

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจํา บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั
เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืง ยนืเอกสารไปยังสายการบนิ, โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคนืเงนิไดท้ังหมด หรอื
บางสว่น เพราะ จะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจ ของ สายการบนิ, โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิารอนืๆ เป็นสาํคญั

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 2,000-5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง



• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็ คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน
(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในเวยีดนามมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย

การเดนิทางเป็นครอบครัว

• หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนัท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดเ้พอืความเหมาะสม ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีที่านถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและเวยีดนาม

• สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ทไีมไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบเรอืงเอกสาร (VISA) หรอื
การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมร่บัผดิชอบในกรณ ีท  ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ

• การท่องเทยีวประเทศเวยีดนามนันจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสรมิการท่องเทยีวดงักลา่ว คอื รา้นยา รา้นไมไ้ผ,่ รา้นมะพรา้ว,
รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พมิ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษ สาํหรบั จํานวนผูเ้ดนิทาง 20 ท่านขนึไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จํานวนผูเ้ดนิทาง 15 - 20 ท่าน ทางบรษัิทฯ ออกเดนิทาง
แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถนิ ทพีดูภาษาไทยได ้คอยรบัทสีนามบนิเวยีดนาม และ จะคอยบรกิารทุกท่าน
ตลอดการเดนิทางทปีระเทศเวยีดนามเป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต่าํกวา่ 15 ท่าน ทางบรษัิท ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊นัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางและมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้
**กรณถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามเจา้หนา้ท *ี*
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