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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิไลออ้นแอร.์ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวนัตก-วดัเตริน๋กว๊ก-วดัแหง่วรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรเีมืองฮาลอง 

 (-/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออนแอร ์ ประตู 7 

Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

07.10น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบนิ SL 180  

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ    

09.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทีต่ ัง้อยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดนิทางขา้มแมน่ า้แดง  

แมน่ า้สายลอยฟ้าทีอ่ยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม 

ทีอ่อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร ัง่เศส ปจัจบุนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง 

ฮานอยในอดตีไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดในเอเชยี เรยีกกนัว่า 

“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ไดร้บัการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่น า้ลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จงึไดช้ื่อว่า City of Lakes มถีนนหนทางทีร่่มรื่นดว้ยตน้ไม ้

ใหญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียล ทีง่ดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอนิ 

โดจนี ปจัจบุนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดินทางไดไ้ปสมัผสัเสน่หเ์มอืง 

หลวงแห่งน้ีอย่างไมเ่สือ่มคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมอีายุครบ  

1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแห่งน้ี 

ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส ตึก อาคารที่ส  าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการ

ก่อสรา้ง สไตล ์ฝร ัง่เศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรื่น และสบายตายิ่งนกั พาท่านเที่ยวชม ทะเลสาบตะวนัตก

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย สกัการะ วดัเตริ๋นกว๊กวดัเก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจนใ์นอดีต วดัน้ีเป็นเกาะเลก็ๆ ริม

ทะเลสาบ จากนัน้พาท่านชม วดัแห่งวรรณกรรมวดัโบราณ ซึง่มปีระวตัิความเป็นมายาวนานนบัรอ้ยปี เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรก

และยงัเป็นสถานทีใ่ชส้อบจอ้งวน ในสมยัโบราณ ภายในวดัประกอบดว้ยป้ายหินประกาศรายชื่อผูส้อบผ่านเป็น จอ้งวน และยงัมี

ศาลเทพเจา้ขงจือ๊ และสานุศิษย ์

 น าท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลองซึ่งไดร้บัสมญานามว่า “กุย้หลินเวียดนาม”ใหท่้านชมทศันียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาว

เวยีดนาม น าท่านเดนิทางต่อไปยงั อา่วฮาลอง (Halong Bay) โดยมรีะยะทางห่างจากเมอืงฮานอย ประมาณ 170 กม.ใชเ้วลาใน

การเดนิทางประมาณ 3.50 ชม.  
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ค า่     บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Market เมืองฮาลองซึง่เป็นแหลง่รวบรวมของฝากของที่ 

ระลกึมากมายจากเมอืงฮาลอง สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั NEWSTAR HOTEL 3* หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สอง ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ชมถ ้านางฟ้า-ฮานอย-รา้นหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย-์วดัหงอกเซิน- 

ชมระบ าโชวห์ุน่กระบอกน ้า                                            (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮา

ลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ย

ภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆท ัง้เกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯน าท่านชมถ ้า

นางฟ้าชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนกัถ า้แห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเมือ่ไม่นานมาน้ีไดม้กีารประดบั

แสงสตีามผนงัและมมุต่างๆในถ า้ซึง่บรรยากาศภายในถ า้ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสทีี่

ลงตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายท ัง้รูปมงักรเสาค า้ฟ้าพระพุทธรูปศิวลงึคน์ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซึ่งถือว่าเป็น

สญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเลก็ๆ  2 เกาะหนัหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่ละ

ท่าน 

 
 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ ณ ภตัตาคารเมนูซีฟู๊ ด+ไวน์แดง DALAT *เป็นอาหารทะเลสไตลเ์วยีดนาม* 

บา่ย  ถึงท่าเรือฮาลองน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ช ัว่โมง)ระหว่างทางแวะชมศูนยห์ตัถกรรมของคนพิการเลือกซื้อสินคา้ที่

ระลกึและสนิคา้พื้นเมอืงมากมายเป็นการอุดหนุนช่วยเหลอืผูพ้กิารเหลา่น้ี 

จากนัน้  ถงึฮานอยน าทุกท่านขา้มสะพานแสงอาทิตยสู่์กลางทะเลสาบชมวดัหงอกเซินวดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและ

เต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ซึง่มคีวามเชื่อว่าเต่าตวัน้ีคือเต่าศกัดิ์สทิธิ์ 1 ใน 2 ตวัที่อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นานจากนัน้

ชมทะเลสาบคนืดาบทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอยน าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้ า 

  ซึง่เป็นศิลปะพื้นบา้นที่มชีื่อเสยีงท่านจะไดช้มเรื่องราวความรกัในเทพนิยายความภาค 

  ภมูใิจในความเป็นธรรมชาตแิละวถิชีาวบา้นเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพชืผลการ 

  ตกปลาการแขง่เรอืโดยใชหุ่้นกระบอกน า้ท ัง้สิ้น 

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ที่หอ้งอาหารณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สาม สสุานประธานาธิบดโีฮจมิินทร-์ท าเนียบประธานาธิบด-ีวดัเจดียเ์สาเดียว-พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิทร-์ถนน36สาย-กรุงเทพฯ 

 (เชา้/กลางวนั/-) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจมิินห ์(สุสานประธานาธิบดีโฮจมิินหจ์ะปิดบรกิารทกุวนัจนัทร ์และ ศกุร ์ของสปัดาห ์และ  

จะปิดบริการช่วงเดือน กนัยายน-พฤศจกิายน) วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ี่

รวมเวยีดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนาม ภายใน

สุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซึ่งไดท้  าการเก็บรกัษาศพไวเ้ป็นอย่าง ไม่ใหเ้น่าเป่ือย 

โดยมเีจา้หนา้ทีดู่แล และค่อนขา้งเขม้งวด  

ชมท าเนียบประธานาธิบดีทีท่างรฐับาลเวยีดนามสรา้งให ้ท่านโฮจมินิห ์แต่ท่านไม่อยู่ ท่าน

เลอืกที่จะอยู่บา้นไม ้หลงัเลก็ ซึ่งอยู่หลงัท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งน้ี จึงเป็นสถานที่รบัแขกบา้นแขกเมอืงแทน ชมวดัเจดียเ์สา

เดียววดัรูปทรงดอกบวั ต ัง้อยู่กลางสระบวั วดัแห่งน้ี สรา้งขึ้นเพือ่ถวายเป็นพทุธบูชาใหแ้ก่  

เจา้แมก่วนอมิ โดยต านานไดก้ลา่วว่า ไดม้กีษตัรยิอ์งคห์น่ึงอยากไดพ้ระโอรสมาก และรอ 

มาเป็นเวลานาน ยงัคงไมส่มหวงัสกัท ีจนคืนหน่ึงไดสุ้บนิ เหน็พระโพธสิตัวก์วนอมิมาปรา 

กฏทีส่ระดอกบวัและไดป้ระทานโอรสใหก้บัพระองค ์หลงัจากนัน้ไมน่าน พระองคก์ไ็ดม้ ี

พระโอรส สมใจ จงึไดส้รา้งวดัแห่งน้ีขึ้น กลางกสระบวัเพือ่เป็นการขอบคุณพระโพธ ิ

สตัวก์วนอมิชมพพิธิภณัฑโ์ฮจมิินห ์พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีออกแบบและก่อสรา้งโดยช่างจาก 

รสัเซยี เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมนิห ์ต ัง่แต่เด็กจนกระท ัง่เติบโต และข ัน้ตอนการปฏวิตั ิ

และกอบกูเ้อกราช จนถงึวาระสุดทา้ยของชวีติทีป่ลดปลอ่ย ประกาศเอกราชใหช้าวเวยีดนามน าจากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงถนน 

36 สายมสีนิคา้ราคาถกูใหท่้านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพเิศษ !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ SEN BUFFET 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตินอยไบ 

20.20 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอรเ์ที่ยวบนิที่  SL 185 

22.20 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................ 
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคา เวยีดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วนั 2 คืน บิน SL 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

29 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 2,500 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 



 
BT-VN04_JUN-SEP18 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอื 

ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว ้

(15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
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 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมา

ขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักลา่ว คือ รา้นยา,

รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาติจะออกไปทางจดืสว่นใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาดของ

ตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพกัที่ประเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple  

Room)หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสรมิ 

 โรงแรมในเวียดนามหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอา่งอาบน ้ าบางโรงแรมแต่ละชัน้จะมีเพยีงไม่กีห่อ้งซึ่ง 

  ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ิดกนัและอาจจะไดค้นละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิตซ์ึ่งข้ึนอยู่กบั 

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 
 
 


