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เวยีดนามเหนอื  
ฮานอย ฮาลอง หา่นาม 4 วนั 3 คนื 

ซุปตาร.์..นา่ไป เกนิปยุมุย้ 
ก าหนดการเดนิทาง มถินุายน - ตลุาคม 2565 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์
 ขึน้กระเชา้สองช ัน้สู ่ฮาลองปารค์ ขึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun Wheel โชวห์ุน่กระบอกน า้ ลอ่งเรอือา่วฮาลอง ชมถ า้

นางฟ้า 
 ถา่ยภาพ วหิารวรรณกรรมวนัเหมยีว สมยัพระเจา้ไล ไท ตอง 
 ชม สสุานโฮจมินิห ์วรีบรุษุแหง่โฮจมินิห ์
 สกัการะ วดัตามจุก๊ แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิจติวญิญาณ ทีม่พี ืน้ท ีข่นาดใหญ ่
 ชอ้ปป้ิง ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต และ ถนนสาย 36 เกา่ 

 

“มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

4 - 7 มถินุายน 2565 13,888 3,500 

11 - 14 มถินุายน 2565 12,888 3,500 

18 - 21 มถินุายน 2565 13,888 3,500 

25 - 28 มถินุายน 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 ตลุาคม 2565 13,888 3,500 

08 - 11 ตลุาคม 2565 13,888 3,500 

15 - 18 ตลุาคม 2565 13,888 3,500 

22 - 25 ตลุาคม 2565 13,888 3,500 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 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. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สายการ
บนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและ
น าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

12.30 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบนิ 
เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) เทีย่วบนิที ่VN611 

 

14.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกับเวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง (Ha Long) ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้
ประมาณ 4 ชม. เมอืงฮาลองมสีถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังคอื อ่าวฮาลอง ทีไ่ดร้ับสมญานามว่า กุย้หลนิ
แหง่เมอืงเวยีดนาม เพราะมเีกาะหนิปนูนอ้ยใหญ่จ านวนกวา่ 1,969 เกาะโผลพ่น้ขึน้มาจากผวิน ้าทะเล 
บนยอดของแต่ละเกาะมตีน้ไมข้ึน้อยู่อย่างหนาแน่น ดว้ยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาตแิละความ
สวยงามของอา่วฮาลอง ท าใหอ้งคก์รยเูนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ฮาลอง ปารค์ น าท่านน ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้เพือ่ขา้มอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY 
ระหว่างนี้ใหท้่านไดช้มววิอ่าวฮาลองพรอ้มถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง และภาพของ
เมืองฮาลองที่ตัง้ตระหง่าอยู่ดา้นล่าง เที่ยวชมสวนดอกไมญ้ีปุ่่ น และเพลดิเพลนิกับการน ัง่รถราง 
จากนัน้น าท่านขึน้ ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel เพื่อชมทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยาย
กาศชว่งพลบค า่ อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นพาท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน า้ เป็นศิลปกรรมประจ าชาติ หุ่นกระบอกน ้าเป็นการ

ผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพ กับความรักชาตอิย่างรุนแรงจนเป็นสิง่ปลูกฝังกันมาในจติใจ
ของชาวเวยีดนาม นักเชดิหุน่จะยนือยูห่ลังฉากและมนี ้าทว่มถงึบรเิวณเอว และควบคมุตัวหุน่ดว้ยไมไ้ผ่
ล ายาว ส าหรับเทคนคิการเชดินัน้ไดถ้กูปิดบังเป็นความลับอยา่งมดิชดิ และมเีพยีงแคแ่หง่เดยีวในโลก 
อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของทีร่ะลกึท า
จากไม ้งานหัตถกรรมพืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า และอกีมากมาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 

ทีพ่กั โรงแรม CityBay Palace Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

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

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านออกเดนิทางสูท่่าเรอื อา่วฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงาม
ของอ่าวฮาลองเบย์ หากเล่าตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ไดเ้ล่าไวว้่าในอดีตนานมาแลว้
ระหว่างที่ชาวเวียดนามก าลังต่อสูก้ับกองทัพชาวจีนผูรุ้กราน เทพเจา้ไดส้่งกองทัพมังกรลงมา
 ชว่ยปกป้องแผ่นดนิเวยีดนาม มังกรเหล่านี้ไดด้ าดิง่ลงสู่ทอ้งทะเลบรเิวณทีเ่ป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน 
 ท าใหม้อีัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมา อัญมณีเหลา่นี้จงึกลายเป็นเกาะแกง่นอ้ยใหญก่ระจายอยูท่ั่ว
 อา่วจงึเป็นเกราะป้องกันจากผูรุ้กราน ท าใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผน่ดนิของพวกเขาไดส้ าเร็จแลกอ่ตัง้     
 ประเทศ ซึง่ตอ่มาก็คอืเวยีดนามในปัจจบัุน 
 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญก่วา่ 1,500 ตารางกโิลเมตร อยูท่างตอนเหนือของ

เวยีดนาม และเป็นสว่นหนึง่ในอา่วตังเกีย๋ มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกวา่ 120 กโิลเมตร ทา่นจะพบกับ

ววิทวิทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผนืน ้าสเีขยีวสวยและหมู่เกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่โผล่ขึน้มา

จากผวิน ้าทะเลทีม่ลีักษณะแตกต่างกันออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแห่ง

หนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทั่วทกุมมุโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่หง่นี ้ 
ระหว่างล่องเรอืเทีย่วชม ถ า้นางฟ้า พาท่านชมหนิหงอกหนิยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองทีม่อีายุนับลา้นปี มี
โครงสรา้งสลับซบัซอ้นกนัหลายชัน้พรอ้มประดับไฟไวอ้ยา่งสวยงาม ภายในถ ้าจะเห็นไดว้า่หนิหงอกหนิ
ยอ้ยต่างๆนัน้จะมลีักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจตินาการ ขึน้อยู่ว่าแต่ละท่านจะ
ตคีวามออกมาวา่เป็นรปูทรงเหมอืนสิง่ใดในถ ้าเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทีถ่กูสรา้งขึน้มาจากทางธรรมชาติ
ทีต่ดิอยูภ่ายในผนังถ ้า นับวา่เป็นสิง่มหัศจรรยอ์ยา่งหนึง่และมตี านานเลา่ขานกันวา่มเีหลา่นางฟ้าเขา้มา
อาบน ้าในถ ้าแห่งนี้และเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้ีเ่ป็นมนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไม่อยากกลับสวรรค ์จนกระทั่ง
เวลาผา่นลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยูท่ีผ่นังถ ้าอยา่งน่าอัศจรรย  ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงฮานอย ตามต านานเล่าขานกันมาว่า ในสมัยทีเ่วยีดนาม

ท าสงครามกับประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน แตไ่ม่สามารถรบชนะฝ่ายจนี

ได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึง่ไดล้อ่งเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแหง่นี้ ไดเ้จอกับเตา่ตัวหนึง่ซึง่ทีป่ากนัน้

ไดค้าบดาบวเิศษอยูแ่ละไดน้ าดาบนัน้มาใหก้ับกษัตรยิเ์วยีดนามเพือ่ใชใ้นการท าสงคราม เมือ่กลับไปสู ้

รบกับประเทศจีนอีกครัง้ จนมีชัยชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จสิน้สงครามแลว้

พระองคจ์งึไดน้ า ดาบกลับมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแหง่นี ้ 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยภาพกบั สะพานแสงอาทติย ์สะพานสแีดงสดทา่มกลางทะเลสาบคนืดาบ เชือ่ม

ระหวา่งรมิฝ่ังกับเกาะเนนิหยก สะพานแหง่นี้ถอืเป็นเอกลักษณ์อกีแห่งหนึง่ของกรุงฮานอย หากยนือยู่

บนสะพานท่านสามารถมองเห็น ศาลเจา้เนนิหยก ตัง้อยู่บนเกาะ ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคนื

ดาบ ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแตง่ไดร้ับอทิธพิลมาจากจนี สรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผูน้ าการต่อตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที ่13 ภายในเป็น

วหิารชัน้เดยีว มแีท่นบูชาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนนิหยกจะ

เห็นเจดยีโ์บราณโผล่ขึน้พน้น ้ามชีือ่เรยีกว่าทอ้งถิน่ว่า ทาพรัว ซึง่หมายถงึ หอคอยเต่า ซึง่ในปัจจุบัน

ในชว่งเปลีย่นฤดกูาลยังสามารถเห็นเตา่ขนาดใหญอ่ยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้ 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เกา่ มชีือ่เรยีกพืน้เมอืงว่า 36 เฝอเฟืองในอดตีเป็นถนนทีม่ชี ือ่เสยีงใน

 เรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกวา่ 600 ปี ในปัจจบัุนถนนแหง่นีม้สีนิคา้มากมาย เป็นแหลง่ขายของ

 ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใจกลางกรุงฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งจุใจ เชน่ 

 เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้เรอืส าเภาไมจ้ าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนามทีท่ าขึน้มาจาก

 ฝีมอืคน เวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ เป็นตน้ 

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

 
วนัทีส่าม     สสุานโฮจมินิห ์- วหิารวรรณกรรมวนัเหมยีว - วดัเฉนิกว๊ก - หา่นาม - วดัตามจุก๊ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู่ สุสานโฮจมินิห  ์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่หา้มพลาดของกรุงฮานอยอย่าง

เด็ดขาดคอื สสุานโฮจมินิห ์ทีซ่ ึง่ร่างของอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิหท์ีเ่สยีชวีติลงในปี 1969 ถกูเก็บไว ้

ในโลงแกว้ใหผู้ม้าเยอืนไดเ้คารพและร าลกึถงึคุณูปการของรัฐบรุุษผูน้ี้ ซึง่เป็นจัตรุัสทีอ่ดตีผูน้ าอา่นค า

ประกาศอสิรภาพของเวยีดนามหลังจากญีปุ่่ นไดย้อมแพใ้นสงครามโลกครัง้ทีส่องในปี 1945 ในบรเิวณ

เดยีวกนัยังมพีพิธิภัณฑโ์ฮจมินิห ์ทีจ่ัดแสดงบา้นพัก ใหไ้ดช้มถงึชวีติอันเรยีบงา่ยของอดตีผูน้ าอกีดว้ย  

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

Thanh Tong) เพือ่อทุศิใหก้ับขงจื๊อมหาปราชญช์าวจนีทีท่รงความภมูริู ้ตามลัทธขิงจื๊อ ตอ่มาจงึมกีาร

สรา้งโรงเรยีนขึน้ภายหลังเพือ่เป็นสถานทีศ่กึษาส าหรับพระโอรสและขนุนาง ทีน่ี่จงึเป็นมหาวทิยาลัย

แหง่แรกของเวยีดนาม 

 จากนัน้น าทา่นสกัการะ วดัเฉนิกว๊ก ซึง่เป็นวัดทีเ่กา่แกข่องชาวพุทธในเวยีดนาม ความโดดเดน่ของวัด

นี้คอืความวจิติรงดงามของเจดยีท์รงสงูสอีฐิทีม่คีวามสงูกว่า 11 ชัน้ สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล วัดนี้

เป็นวัดเก่าแก่ของกรุงฮานอยถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่6 สมัยราชวงศล์ี ้ชือ่เดมิของวัดนี้คอื คายก๊วก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลวา่ สรา้งประเทศ ภายหลังไดเ้ปลี่ยนชือ่วัดเป็น เฉนิกว๊ก แปลวา่ พทัิกษ์ประเทศ ทางเขา้ของวัดจะ

มตีน้ไมอ้ยูท่ัง้สองขา้งทางขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวันตกทีง่ดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงห่านาม (Ha Nam) เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบรเิวณที่ราบลุ่ม

แม่น ้าแดง (Red River Delta) มีอาณาเขตทางดา้นทศิเหนือตดิกรุงฮานอย และเป็นส่วนหนึ่งของ

เสน้ทางเศรษฐกจิสาย R8 และ R12 โดยเป็นทางผ่านเขา้สูก่รุงฮานอยซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศ

เวยีดนาม  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 
น าทา่นชม วดัตามจุก๊ มพีืน้ทีข่นาดใหญ ่มผีนืป่า สลับกบัแหลง่น ้าขนาดใหญ ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่

ใหม่ทีต่ัง้อยูต่รงกลางเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว มสี ิง่ปลกูสรา้งหลักคอื วัดหงอก วหิารตามเท ้วหิารฟาบจู๋ 

วหิารกวนอมิ ประตตูามกวาน และศนูยป์ระชมุนานาชาตกิลางสระน ้า โดยในวัดหงอกทีต่ัง้บนยอดสงูสดุ

บชูาพระพทุธรปูทีท่ าจากหนิทับทมิหนัก 4 ตัน จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮานอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7)  

ทีพ่กั โรงแรม Moon View Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่    ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย เพื่อเดนิทางกลับ

ประเทศไทย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.40 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดย สายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) 
เทีย่วบนิที ่VN611 

 
10.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลับโปรแกรมทัวรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อันเนื่องมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสดุวสิัย เชน่ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพ

การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย ทัง้นี้ทาง

เราจะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ และการบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของ

เวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่ว

ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ค่ า เ บี้ ย ป ร ะ กั น โ ค วิด  - 1 9  ใ น ก า ร เ ดินท า งท่ อ ง เ ที่ ย ว  ว ง เ งิน ค่ า รั กษ าพย าบ าล  5 0 ,0 0 0  US 

(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับประเทศ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

หมายเหตสุ าคญั :  

เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตั๋วเครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

× คา่ตรวจ ATK เพือ่ใชใ้นการออกเอกสารในการเชค็อนิเดนิทางสูป่ระเทศเวยีดนาม 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต า่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✓ เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ และ คนื
คา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย
หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงทั ้งหมด ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่าย
การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร  ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด/ทา่น/วัน  

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆที่ไม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 


