
 

 

รหัสโปรแกรม : 23423 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

เวยีดนามเหนอื  
ฮานอย ฮาลอง ห่านาม 4 วนั 3 คนื 

ซปุตาร.์..นา่ไป เกนิปยุมุย้ 
กำหนดการเดนิทาง มถินุายน - ตลุาคม 2565 



โดยสายการบิน เวยีดนาม แอรไ์ลน ์
 ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่ ฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า 
 ถ่ายภาพ วิหารวรรณกรรมวันเหมียว สมัยพระเจ้าไล ไท ตอง 
 ชม สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษแห่งโฮจิมินห์ 
 สักการะ วัดตามจุ๊ก แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ 
 ช้อปปิ้ง ฮาลองไนท์มาร์เก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า 

 
“มนีำ้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
4 - 7 มถินุายน 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 11,888 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 



 
 

*ราคาไมร่วมคา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขับรถทอ้งถิน่ ตามทำเนยีม ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ* 

(ยกเวน้เดก็ตำ่กวา่ 2 ขวบ)  

สำหรบัหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเดก็ต่ำกว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีครัง้** 

 
วันแรก      กรุงเทพฯ-ทา่อากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย-ฮาลอง-ฮาลอง ปาร์ค-การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ-ฮาลองไนท์มาร์เก็ต 
10.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์เตอร์ L สายการบิน เวียดนาม แอร์

ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ  
 
12.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) 

เที่ยวบินที่ VN611 
 
14.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศเวียดนามตอนเหนือ 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (Ha Long) ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดินทางโดยรถโค้ชประมาณ 4 ชม. 

เมืองฮาลองมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังคือ อ่าวฮาลอง ที่ได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม เพราะมีเกาะ
หินปูนน้อยใหญ่จำนวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวน้ำทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ ้นอยู่อย่าง
หนาแน่น ด้วยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสวยงามของอ่าวฮาลอง ทำให้องค์กรยูเนสโกประกาศเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2537 

 จากนั้นเดินทางสู่ ฮาลอง ปาร์ค นำท่านนั่งกระเช้า 2 ชั้นเพื่อข้ามอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY ระหว่างนี้ให้ท่าน
ได้ชมวิวอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง และภาพของเมืองฮาลองที่ตั้งตระหง่าอยู่
ด้านล่าง เที่ยวชมสวนดอกไม้ญี่ปุ่น และเพลิดเพลินกับการนั่งรถราง จากนั้นนำท่านขึ้น ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel 
เพื่อชมทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศช่วงพลบค่ำ อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นพาท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปกรรมประจำชาติ หุ่นกระบอกน้ำเป็นการผสมผสานระหว่าง

ความหลงไหลในเทพ กับความรักชาติอย่างรุนแรงจนเป็นสิ่งปลูกฝังกันมาในจิตใจของชาวเวียดนาม นักเชิดหุ่นจะยืน
อยู่หลังฉากและมีน้ำท่วมถึงบริเวณเอว และควบคุมตัวหุ่นด้วยไม้ไผ่ลำยาว สำหรับเทคนิคการเชิดนั้นได้ถูกปิดบังเป็น
ความลับอย่างมิดชิด และมีเพียงแค่แห่งเดียวในโลก 
อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกทำจากไม้ งาน
หัตถกรรมพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า และอีกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1) 
ที่พัก โรงแรม CityBay Palace Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สอง      อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนนสาย 36 เก่า 
เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ อ่าวฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามของอ่าวฮา
ลองเบย์ หากเล่าตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้เล่าไว้ว่าในอดีตนานมาแล้วระหว่างที่ชาวเวียดนามกำลัง
ต่อสู้กับกองทัพชาวจีนผู้รุกราน เทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมา ช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ได้ดำ
ดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน  ทำให้มีอัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมา อัญมณีเหล่านี้
จึงกลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่ว อ่าวจึงเป็นเกราะป้องกันจากผู้รุกราน ทำให้ชาวเวียดนามปกป้อง
แผ่นดินของพวกเขาได้สำเร็จแลก่อตั้งประเทศ ซึ่งต่อมาก็คือเวียดนามในปัจจุบัน 
 
นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม และ
เป็นส่วนหนึ่งในอ่าวตังเกี๋ย มีชายฝั่งยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร ท่านจะพบกับวิวทิวทัศน์ หันมองไปทางไหน
ก็สวยงาม เห็นผืนน้ำสีเขียวสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำทะเลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป 
ถือเป็นสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติของเวียดนามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้
มาเยือนสถานท่ีแห่งนี้  
ระหว่างล่องเรือเที ่ยวชม ถ้ำนางฟ้า พาท่านชมหินหงอกหินย้อยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับล้านปี มีโครงสร้าง
สลับซับซ้อนกันหลายชั้นพร้อมประดับไฟไว้อย่างสวยงาม ภายในถ้ำจะเห็นได้ว่าหินหงอกหินย้อยต่างๆนั้นจะมี
ลักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจิตนาการ ขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมือน
สิ่งใดในถ้ำเราจะเห็นหินรูปนางฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางธรรมชาติที่ติดอยู่ภายในผนังถ้ำ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์
อย่างหนึ่งและมีตำนานเล่าขานกันว่ามีเหล่านางฟ้าเข้ามาอาบน้ำในถ้ำแห่งนี้และเกิดหลงไหลชายหนุ่มผู้ที่เป็นมนุษย์เลย



คิดที่จะไม่อยากกลับสวรรค์ จนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปกลุ่มนางฟ้าทั้งหลายเลยกลายเป็นหินติดอยู่ที่ผนังถ้ำอย่าง
น่าอัศจรรย์  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวันบนเรือ เมนูซีฟู๊ด + ไวน์แดง (3) 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (Ha Noi) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง นำท่านเดินทางไปยัง ทะเลสาบ

คืนดาบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามตำนานเล่าขานกันมาว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามกับประเทศจีน กษัตริย์
แห่งเวียดนามทำการสู้รบเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจีนได้ จนเกิดความท้อแท้ วันหนึ่งได้ล่องเรือเข้ามา ณ 
ทะเลสาบแห่งนี้ ได้เจอกับเต่าตัวหนึ่งซึ่งที่ปากนั้นได้คาบดาบวิเศษอยู่และได้นำดาบนั้นมาให้กับกษัตริย์เวียดนามเพื่อใช้
ในการทำสงคราม เมื่อกลับไปสู้รบกับประเทศจีนอีกครั้ง จนมีชัยชนะกลับมาทำให้บ้านเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จสิ้น
สงครามแล้วพระองค์จึงได้นำ ดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งนี้  

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย์ สะพานสีแดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชื่อมระหว่างริมฝั่ง

กับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงฮานอย หากยืนอยู่บนสะพานท่านสามารถ
มองเห็น ศาลเจ้าเนินหยก ตั้งอยู่บนเกาะ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดย
สถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผู้นำการต่อต้าน
ราชวงศ์หยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเป็นวิหารชั้นเดียว มีแท่นบูชาเทพเจ้า รวมถึงฆ้องและระฆั งโบราณ หาก
มองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ขึ้นพ้นน้ำมีชื่อเรียกว่าท้องถิ่นว่า ทาพรัว ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่า 
ซึ่งในปัจจุบันในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลยังสามารถเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ 



 นำท่านช้อปปิ้ง ถนนสาย 36 เก่า มีชื่อเรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟืองในอดีตเป็นถนนที่มีชื่อเสียงใน  เรื่องของงาน
หัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มีสินค้ามากมาย เป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ เช่น เสื้อผ้า เครื่องเขิน งานฝีมือที่ทำจากไม้ 
เรือสำเภาไม้จำลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ทำขึ้นมาจากฝีมือคนเวียดนามอย่างแท้จริง เป็นต้น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (4) 
ที่พัก โรงแรม Hong Ha Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สาม     สุสานโฮจิมินห์-วิหารวรรณกรรมวันเหมียว-วัดเฉินก๊วก-ห่านาม-วัดตามจุ๊ก 
เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นำท่านเดินทางสู่ สุสานโฮจมิินห์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ห้ามพลาดของกรุงฮานอยอย่างเด็ดขาดคือ สุสานโฮจิ
มินห์ ที่ซึ่งร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่เสียชีวิตลงในปี  1969 ถูกเก็บไว้ในโลงแก้วให้ผู้มาเยือนได้เคารพและ
รำลึกถึงคุณูปการของรัฐบุรุษผู้นี้ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่อดีตผู้นำอ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามหลังจากญี่ปุ่นได้
ยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1945 ในบริเวณเดียวกันยังมีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่จัดแสดงบ้านพัก ให้ได้ชมถึง
ชีวิตอันเรียบง่ายของอดีตผู้นำอีกด้วย  

นำท่านชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว วิหารแห่งนี้สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าไล ไท ตอง (Ly Thanh Tong) 
เพื่ออุทิศให้กับขงจื๊อมหาปราชญ์ชาวจีนที่ทรงความภูมิรู้ ตามลัทธิขงจื๊อ ต่อมาจึงมีการสร้างโรงเรียนขึ้นภายหลังเพื่อ
เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับพระโอรสและขุนนาง ที่นี่จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม 

 จากนั้นนำท่านสักการะ วัดเฉินกว๊ก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวพุทธในเวียดนาม ความโดดเด่นของวัดนี้คือความวิจิตร
งดงามของเจดีย์ทรงสูงสีอิฐที่มีความสูงกว่า 11 ชั้น สามารถมองเห็นได้แต่ไกล วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ของกรุงฮานอยถูก
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 สมัยราชวงศ์ลี้ ชื่อเดิมของวัดนี้คือ คายก๊วก แปลว่า สร้างประเทศ ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อวัด
เป็น เฉินก๊วก แปลว่า พิทักษ์ประเทศ ทางเข้าของวัดจะมีต้นไม้อยู่ทั้งสองข้างทางขนาบข้างไปด้วยทะเลสาบตะวันตกที่
งดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองห่านาม (Ha Nam) เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง (Red 
River Delta) มีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกรุงฮานอย และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจสาย R8 และ R12 
โดยเป็นทางผ่านเข้าสู่กรุงฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (6) 
นำท่านชม วัดตามจุ๊ก มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีผืนป่า สลับกับแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรง
กลางเส้นทางการท่องเที่ยว มีสิ่งปลูกสร้างหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน 
และศูนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน้ำ โดยในวัดหงอกที่ตั้งบนยอดสูงสุดบูชาพระพุทธรูปที่ทำจากหินทับทิมหนัก 4 
ตัน จากนัน้นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7)  

ที่พัก โรงแรม Moon View Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่     ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย  
08.40 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) เที่ยวบินที่ VN611 
 
10.50 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุสำคัญ :  

เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ทบินล่าช้า หรือเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่าน
ใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสำรองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต่ำ 4-5 
ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตั๋วเครื่องบินที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมทัวร์ 

 



บริษัทขอสงวนสทิธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ 
สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ทางเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสำคัญ และการบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา ได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
✓ ค ่ า เ บ ี ้ ย ป ร ะ ก ั น โ ค ว ิ ด  - 1 9  ใ น ก า ร เ ด ิ น ท า ง ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  ว ง เ ง ิ น ค ่ า ร ั ก ษ า พ ย า บ า ล  5 0 ,0 0 0  US 

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ) 
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ัน ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

 มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 24 ชั่วโมง กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 
วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 



• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
นี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์  

• ส่งรายชือ่สำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพรอ้มยนืยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเทีย่วทรปิใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่สง่สำเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว
เครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่
มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

✓ เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง  
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ
ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด  
✓ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วน

หนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 
✓ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 

กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

✓ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท  

1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์  (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทางที่
เวียดนาม) 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความปร ะมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย

แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดนิทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้อง
ให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน  
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ 

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอ้ย
แล้ว 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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