
 
 

เวยีดนามเหนอื  

ฮานอย ฮาลอง หา่นาม 4 วนั 3 คนื 

ซุปตาร.์..นา่ไป เกนิปยุมุย้ 
ก าหนดการเดนิทาง มถิุนายน - ตุลาคม 2565 

โดยสายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์
 



 
 ขึน้กระเชา้สองช ัน้สู่ ฮาลองปารค์ ข ึน้ชิงช้าสวรรค ์Sun Wheel โชวห์ุ ่นกระบอกน า้ ล่องเรอือา่วฮาลอง ชมถ า้

นางฟ้า 
 ถา่ยภาพ วหิารวรรณกรรมวนัเหมยีว สมยัพระเจา้ไล ไท ตอง 
 ชม สุสานโฮจมินิห ์วรีบุรุษแหง่โฮจมินิห ์
 สกัการะ วดัตามจุก๊ แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิจติวญิญาณ ทีม่พี ืน้ทีข่นาดใหญ ่
 ชอ้ปป้ิง ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต และ ถนนสาย 36 เกา่ 

 

“มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

4 - 7 มถิุนายน 2565 13,888 3,500 

11 - 14 มถิุนายน 2565 12,888 3,500 

18 - 21 มถิุนายน 2565 13,888 3,500 

25 - 28 มถิุนายน 2565 13,888 3,500 

02 - 05 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

09 - 12 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

16 - 19 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

23 - 26 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

30 กรกฎาคม - 02 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

06 - 09 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

13 - 16 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

20 - 23 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

27 - 30 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

03 - 06 กนัยายน 2565 13,888 3,500 

10 - 13 กนัยายน 2565 13,888 3,500 

17 - 20 กนัยายน 2565 13,888 3,500 

24 - 27 กนัยายน 2565 13,888 3,500 

01 - 04 ตุลาคม 2565 13,888 3,500 

08 - 11 ตุลาคม 2565 13,888 3,500 

15 - 18 ตุลาคม 2565 13,888 3,500 

22 - 25 ตุลาคม 2565 13,888 3,500 



 

 
 

*ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ)  

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 
 

 

 

 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย - ฮาลอง - ฮาลอง ปารค์ - การแสดงหุ่น

กระบอกน า้ – ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต 
 

10.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สายการ
บนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทกุทา่นและ
น าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

12.30 น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ เวยีดนาม 
แอรไ์ลน ์(VN) เทีย่วบนิที ่VN611 

 

14.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบินหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนอื หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงฮาลอง (Ha Long) ดนิแดนแห่งมังกรหลบัไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้
ประมาณ 4 ชม. เมืองฮาลองมสีถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดงัคอื อ่าวฮาลอง ทีไ่ดร้ับสมญานามวา่ กุย้หลนิ
แห่งเมอืงเวยีดนาม เพราะมเีกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่จ านวนกวา่ 1,969 เกาะโผลพ่น้ขึน้มาจากผวิน ้าทะเล 
บนยอดของแตล่ะเกาะมตีน้ไมข้ ึน้อยู่อย่างหนาแน่น ดว้ยความความสมบูรณท์างธรรมชาตแิละความ
สวยงามของอา่วฮาลอง ท าใหอ้งคก์รยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ฮาลอง ปารค์ น าทา่นน ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้เพือ่ขา้มอา่วฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY 
ระหวา่งนีใ้หท้า่นไดช้มววิอา่วฮาลองพรอ้มถา่ยรปูเก็บภาพบรรยากาศของอา่วฮาลอง และภาพของเมอืง
ฮาลองทีต่ัง้ตระหงา่อยู่ดา้นลา่ง เทีย่วชมสวนดอกไมญ้ีปุ่่ น และเพลดิเพลนิกบัการน ัง่รถราง จากนัน้น า
ทา่นขึน้ ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel เพือ่ชมทศันยีภาพมุมสงูของอา่วฮาลองและบรรยายกาศชว่งพลบ
ค า่ อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 ตุลาคม - 1 พฤศจกิายน 2565 13,888 3,500 



 
 จากนั ้นพาท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้า เป็นศิลปกรรมประจ าชาต ิหุ่นกระบอกน ้าเป็นการ

ผสมผสานระหวา่งความหลงไหลในเทพ กับความรกัชาตอิย่างรุนแรงจนเป็นสิง่ปลูกฝังกนัมาในจติใจ
ของชาวเวยีดนาม นักเชดิหุ่นจะยนือยู่หลงัฉากและมนี ้าทว่มถงึบรเิวณเอว และควบคมุตวัหุ่นดว้ยไมไ้ผ่
ล ายาว ส าหรบัเทคนคิการเชดินัน้ไดถ้กูปิดบังเป็นความลบัอย่างมดิชดิ และมเีพยีงแคแ่ห่งเดยีวในโลก 
อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของทีร่ะลกึท า
จากไม ้งานหัตถกรรมพืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า และอกีมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 

ทีพ่กั โรงแรม CityBay Palace Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง      อ่าวฮาลอง - ถ า้นางฟ้า - ฮานอย - ทะเลสาบคนืดาบ - ถนนสาย 36 เกา่ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอื อ่าวฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงาม
ของอ่าวฮาลองเบย์ หากเล่าตามนิทานปรัมปราของชาวเวยีดนาม ไดเ้ล่าไวว้่าในอดตีนานมาแลว้
ระหว่างที่ชาวเวียดนามก าลังต่อสูก้ับกองทัพชาวจีนผูรุ้กราน เทพเจา้ไดส้่งกองทัพมังกรลงมา
 ช่วยปกป้องแผ่นดนิเวยีดนาม มังกรเหลา่นีไ้ดด้ าดิง่ลงสูท่อ้งทะเลบรเิวณทีเ่ป็นอ่าวฮาลองในปัจจบุัน 
 ท าใหม้อีญัมณแีละหยกพุ่งกระเด็นออกมา อญัมณเีหลา่นีจ้งึกลายเป็นเกาะแกง่นอ้ยใหญ่กระจายอยู่ทัว่
 อา่วจงึเป็นเกราะป้องกนัจากผูร้กุราน ท าใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผ่นดนิของพวกเขาไดส้ าเร็จแลกอ่ตัง้     
 ประเทศ ซึง่ตอ่มาก็คอืเวยีดนามในปัจจบุัน 
 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมอ่าวฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่กวา่ 1,500 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางตอนเหนอืของ

เวยีดนาม และเป็นสว่นหนึง่ในอา่วตงัเกีย๋ มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกวา่ 120 กโิลเมตร ทา่นจะพบกบั

ววิทวิทศัน ์หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผนืน ้าสเีขยีวสวยและหมู่เกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่โผลข่ึน้มา

จากผวิน ้าทะเลทีม่ลีกัษณะแตกตา่งกนัออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอีกแห่ง

หนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทัว่ทกุมุมโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่ห่งนี ้ 
ระหว่างล่องเรอืเทีย่วชม ถ า้นางฟ้า พาท่านชมหนิหงอกหนิยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองทีม่ีอายุนับลา้นปี มี
โครงสรา้งสลบัซบัซอ้นกนัหลายชัน้พรอ้มประดบัไฟไวอ้ย่างสวยงาม ภายในถ ้าจะเห็นไดว้า่หนิหงอกหนิ
ยอ้ยต่างๆนัน้จะมลีกัษณะรูปทรงแตกตา่งกันออกไป ตามแต่ท่านจะจตินาการ ขึน้อยู่ว่าแต่ละทา่นจะ
ตคีวามออกมาวา่เป็นรปูทรงเหมอืนสิง่ใดในถ ้าเราจะเห็นหนิรปูนางฟ้าทีถ่กูสรา้งขึน้มาจากทางธรรมชาติ
ทีต่ดิอยู่ภายในผนังถ ้า นับวา่เป็นสิง่มหัศจรรยอ์ย่างหนึง่และมตี านานเลา่ขานกนัวา่มเีหลา่นางฟ้าเขา้มา
อาบน ้าในถ ้าแห่งนีแ้ละเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้ ีเ่ป็นมนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไม่อยากกลบัสวรรค ์ จนกระทั่ง
เวลาผ่านลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยู่ทีผ่นังถ ้าอย่างน่าอศัจรรย ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื เมนูซฟีู๊ ด + ไวนแ์ดง (3) 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย (Ha Noi) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง น าทา่นเดนิทาง

ไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงฮานอย ตามต านานเลา่ขานกันมาว่า ในสมัยทีเ่วยีดนาม

ท าสงครามกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน แตไ่ม่สามารถรบชนะฝ่ายจนี

ได ้จนเกดิความทอ้แท ้วนัหนึง่ไดล้อ่งเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี ้ไดเ้จอกบัเตา่ตวัหนึง่ซึง่ทีป่ากนัน้



 
ไดค้าบดาบวเิศษอยู่และไดน้ าดาบนัน้มาใหก้บักษัตรยิเ์วยีดนามเพือ่ใชใ้นการท าสงคราม เมือ่กลบัไปสู ้

รบกับประเทศจนีอกีครัง้ จนมีชัยชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จสิน้สงครามแลว้

พระองคจ์งึไดน้ า ดาบกลบัมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแห่งนี ้ 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยภาพกบั สะพานแสงอาทติย ์สะพานสแีดงสดทา่มกลางทะเลสาบคนืดาบ เชือ่ม

ระหวา่งรมิฝ่ังกบัเกาะเนนิหยก สะพานแห่งนีถ้อืเป็นเอกลกัษณ์อกีแห่งหนึง่ของกรงุฮานอย หากยนือยู่

บนสะพานทา่นสามารถมองเห็น ศาลเจา้เนนิหยก ตัง้อยู่บนเกาะ ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคนื

ดาบ ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแตง่ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี สรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่ เฉนิ ฮงั โดว๋ ผูน้ าการตอ่ตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที ่ 13 ภายในเป็น

วหิารชัน้เดยีว มีแท่นบูชาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนนิหยกจะ

เห็นเจดยีโ์บราณโผลข่ึน้พน้น ้ามชีือ่เรยีกว่าทอ้งถิน่วา่ ทาพรัว ซึง่หมายถงึ หอคอยเต่า ซึง่ในปัจจบุัน

ในชว่งเปลีย่นฤดกูาลยังสามารถเห็นเตา่ขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี ้

 น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เก่า มีชือ่เรยีกพืน้เมอืงวา่ 36 เฝอเฟืองในอดตีเป็นถนนทีม่ชี ือ่เสยีงใน

 เรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกวา่ 600 ปี ในปัจจบุันถนนแห่งนีม้สีนิคา้มากมาย เป็นแหลง่ขายของ

 ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใจกลางกรงุฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างจใุจ เชน่ 

 เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้เรอืส าเภาไมจ้ าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนามทีท่ าขึน้มาจาก

 ฝีมอืคน เวยีดนามอย่างแทจ้รงิ เป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 
ทีพ่กั โรงแรม Hong Ha Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม     สสุานโฮจมินิห ์- วหิารวรรณกรรมวนัเหมยีว - วดัเฉนิกว๊ก - หา่นาม - วดัตามจุก๊ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู่ สุสานโฮจมินิห ์สถานทีท่่องเที่ยวยอดนิยมทีห่า้มพลาดของกรุงฮานอยอย่าง

เด็ดขาดคอื สสุานโฮจมินิห ์ทีซ่ ึง่รา่งของอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิหท์ีเ่สยีชวีติลงในปี 1969 ถกูเก็บไว ้

ในโลงแกว้ใหผู้ม้าเยอืนไดเ้คารพและร าลกึถงึคุณูปการของรัฐบุรษุผูน้ี ้ซึง่เป็นจตัรุสัทีอ่ดตีผูน้ าอ่านค า

ประกาศอสิรภาพของเวยีดนามหลงัจากญีปุ่่ นไดย้อมแพใ้นสงครามโลกครัง้ทีส่องในปี 1945 ในบรเิวณ

เดยีวกนัยังมพีพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์ทีจ่ดัแสดงบา้นพัก ใหไ้ดช้มถงึชวีติอนัเรยีบงา่ยของอดตีผูน้ าอกีดว้ย  

น าทา่นชม วหิารวรรณกรรมวนัเหมยีว วหิารแห่งนีส้รา้งใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจา้ไล ไท ตอง (Ly 

Thanh Tong) เพือ่อทุศิใหก้บัขงจื๊อมหาปราชญช์าวจนีทีท่รงความภมูริู ้ ตามลทัธขิงจื๊อ ตอ่มาจงึมกีาร



 
สรา้งโรงเรยีนขึน้ภายหลงัเพื่อเป็นสถานทีศ่กึษาส าหรับพระโอรสและขนุนาง ทีน่ี่จงึเป็นมหาวทิยาลยั

แห่งแรกของเวยีดนาม 

 จากนัน้น าทา่นสกัการะ วดัเฉนิกว๊ก ซึง่เป็นวดัทีเ่กา่แกข่องชาวพุทธในเวยีดนาม ความโดดเดน่ของวดั

นี้คอืความวจิติรงดงามของเจดยีท์รงสงูสอีฐิทีม่คีวามสงูกว่า 11 ชัน้ สามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กล วัดนี้

เป็นวัดเกา่แกข่องกรุงฮานอยถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่6 สมัยราชวงศล์ี ้ชือ่เดมิของวดันีค้อื คายกว๊ก 

แปลวา่ สรา้งประเทศ ภายหลงัไดเ้ปลีย่นชือ่วดัเป็น เฉนิกว๊ก แปลวา่ พทิกัษ์ประเทศ ทางเขา้ของวดัจะ

มตีน้ไมอ้ยู่ทัง้สองขา้งทางขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวนัตกทีง่ดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงห่านาม (Ha Nam) เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบรเิวณทีร่าบลุม่

แม่น ้าแดง (Red River Delta) มีอาณาเขตทางดา้นทศิเหนือตดิกรุงฮานอย และเป็นส่วนหนึ่งของ

เสน้ทางเศรษฐกจิสาย R8 และ R12 โดยเป็นทางผ่านเขา้สูก่รงุฮานอยซึง่เป็นเมืองหลวงของประเทศ

เวยีดนาม  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 
น าทา่นชม วดัตามจุก๊ มพีืน้ทีข่นาดใหญ่ มผีนืป่า สลบักบัแหลง่น ้าขนาดใหญ ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่

ใหม่ทีต่ัง้อยู่ตรงกลางเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว มสี ิง่ปลกูสรา้งหลกัคอื วดัหงอก วหิารตามเท ้วหิารฟาบจู ๋

วหิารกวนอมิ ประตตูามกวาน และศนูยป์ระชมุนานาชาตกิลางสระน ้า โดยในวดัหงอกทีต่ัง้บนยอดสงูสดุ

บูชาพระพุทธรปูทีท่ าจากหนิทบัทมิหนัก 4 ตนั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮานอย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7)  

ทีพ่กั โรงแรม Moon View Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ ี ่    ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ
 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย เพื่อเดนิทางกลับ

ประเทศไทย  

08.40 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) 
เทีย่วบนิที ่VN611 

 
10.50 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณต์า่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยั เชน่ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิ การเมอืง สภาพ

การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย ทัง้นีท้าง

เราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และการบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของ

เวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ ๆ  เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่ว

ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่เบีย้ประกนัโควดิ -19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รกัษาพยาบาล 50,000 US (ไม่รวมคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางกลบัประเทศ) 

 

 

 

 

หมายเหตุส าคญั :  

เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณท์ีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างต า่ 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตัว๋เครือ่งบนิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 



 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรดี           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย กรณปีระกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ  ก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่ตรวจ ATK เพือ่ใชใ้นการออกเอกสารในการเช็คอนิเดนิทางสูป่ระเทศเวยีดนาม 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนั

เดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของค่าทัวร ์หรอืหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  



 
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนื

คา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย

หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั 
กอ่นออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ

กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ย
การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดที ีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร  ์(มไีกด์
ทอ้งถ ิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณทีีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ  

12. กรณตีอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด/ทา่น/วนั  

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร
ในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 
16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด หรอืมีตราปั้มใดๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่

สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิไม่วา่กรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 


