
 
 

 
  
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23705 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

03.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai 

Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
 

 
 

06.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD 642 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป - กลับ) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 

จากนั้น เดินทางสู ่เมืองฮาลองระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาว

เวียดนาม ซึ่งท่ีฮาลองนี้ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดั่งภาพวาดโดย

วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ  • ฮาลอง • ล่องเรอืชมทัศนยีภาพรอบอ่าวฮาลอง  

ถ้าสวรรค์ • NIGHT MAKET ฮาลอง      (-/กลางวัน/เย็น) 

   

 



 
 

จิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการพิจารณาประกาศเป็น 

“มรดกโลก”  (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง) 

จากนั้น  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ 

ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่

สรรค์สร้างด้วยความงดงามดัง

ภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลอง

ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 

1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็น

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม

ความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ น าท่านชมถ้ าสวรรค์ชมหินงอกหินย้อย

มากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ าแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเม่ือไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสี

ตามผนังและมุมต่างๆในถ้ าซึ่งบรรยากาศภายในถ้ าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่ง

โดยมนุษย์แสงสีท่ีลงตัวท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ าฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์ชม

แพชาวประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพท าเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้ส าหรับเลี้ยงสัตว์

ทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลาท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่นี่ได้น าท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่าเป็น

สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนกแล้วแต่

จินตนาการของแต่ละท่าน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม  

 

 

 

 

 

 



 
 

ค่ า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านอิสระช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากฮาลอง 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก  CITY BAY HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรม

ที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร  น าท่านล่องเรือ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้ าสามถ้ า ตามต านานกล่าวว่าถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลม

และกระแสน้ า เม่ือครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตาม

แม่น้ า Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ าซึ่งมีความยาว

หลายกิโลเมตร Tam Coc ตามต านานกล่าวว่าถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ า เม่ือครั้งน้ า

ทะเลยังท่วมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่าน

เปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ า สองข้างทางเป็นทุ่ง

นาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ 

สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่อง ฮาลอง • นิงบิงห์ • ล่องเรอืชมถ้าตามก๊ก • ฮานาม • วัดตามจุ๊ก • ฮานอย   

                      (เช้า/กลางวัน/เย็น)

    

 



 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม หรือที่ถูกเรียกว่าแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ท่ีจังหวัดห่านาม ห่างจากกรุงฮานอย 60 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อค้นความดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่ไม่ควรพลาด       

  

  

 



 
 

ค่ า      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวง

ของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ

เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 

2,000 ปี กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าว

ขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย 

เรียกกันว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบ

เมือง ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่

เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็น

เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น  

จากนั้น  น าท่านเข้าที่พัก MOONVIEW HOTEL 3* หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรม

ที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหมกโจว (Moc Chau) 

เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา อยู่ห่างจากกรุง

ฮานอยประมาณ 220 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4.50น. ชั่วโมง) อากาศบริสุทธิ์และมี

ความงดงามของธรรมชาติ เป็นเมืองในภาคเหนือ

ของประเทศเวียดนาม เมืองที่มีอากาศเย็นสบาย ๆ ตลอดทั้งปี และด้วยเหตุนี้ท าให้ท่ีนี้เป็นแหล่งเพราะปลูก

ดอกไม้นานาชนิด จนได้รับฉายาว่าเมืองแห่งดอกไม้นานาพันธุ์  

 

วันทีส่าม ฮานอย • เมืองหมกโจว •  สะพานกระจกทีย่าวทีส่ดุในโลก • ไรช่าหมกโจว  

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

    

 



 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน เดินทางสู ่สะพานกระจก (Bach Long Glass Bridge) ที่มีขนาดยาวที่สุดในโลก อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของจังหวัดเซินลา (SON LA) สะพานที่มีชื่อว่า “บาจลอง” มีความยาว 632 เมตร สะพานตั้งอยู่ระหว่าง

ป่าหุบเขาที่มกโจว ชื่อของสะพานมีความหมายว่า มังกรขาว สะท้อนผ่านวัสดุที่ท าสะพานเป็นโลหะสีขาว

ยึดพื้นด้วยกระจกใส มีความสูงจากพื้นดินราว 150 เมตร รองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้ง 450 คนพื้นกระจกท า

จากกระจกเทมเปอร์ เป็นกระจกนิรภัยชนิดนึงท่ีผลิตจากบริษัทแชง โกแบง จากประเทศฝรั่งเศส วิวโดยรอบ

สะพานกระจกนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาและหุบเขา สะพานดังกล่าวก าลังถูกบันทึกใน Guinness World 

Records เนื่องจากเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกทุบสถิติทุกสะพานที่เคยมีมา 

 

 

น าท่าน เดินทางสู ่ไร่ชามกโจว (Tea Plantations) เป็นเอกลักษณ์ของเมืองมกโจวที่ไม่ควรพลาด นอกจากท่านจะ

ได้สัมผัสอากาศธรรมชาติแล้ว ท่านยังได้พบกับไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือ

รูปทรงหัวใจ อีกทั้งไร่ชาแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย 



 
 

 

ค่ า      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก  MUONG THANH MOC CHAU HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรม

ที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ 

เลือกชมโรงงานหยก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันทีส่ี ่      หมกโจว • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • กรุงเทพฯ 

         (เช้า/กลางวัน/บ๋ันหมี)่ 

 



 
 

น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยท่ีเวียดนามท า

สงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ท าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะ

ทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เม่ือได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัว

หนึ่งคาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น 

พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึก

สงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่

กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน (บริเวณด้านนอก) เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้า

โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวท่ีอาศัยอยู่ใน

ทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน  

 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

** บริการขนมปังบ๋ันหม่ี Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม** 

20.50 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)  

เที่ยวบินที่ FD 645 

22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
************************************************************************************************ 



 
 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทาง วันเดินทางกลับ จ านวนต่อกรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

13 ก.ค.65 16 ก.ค.65 25+1 16,999 15,999 4,000 

15 ก.ค.65 18 ก.ค.65 25+1 14,999 13,999 4,000 

22 ก.ค.65 25 ก.ค.65 25+1 14,999 13,999 4,000 

05 ส.ค.65 08 ส.ค.65 25+1 15,999 14,999 4,000 

12 ส.ค.65 15 ส.ค.65 25+1 16,999 15,999 4,000 

19 ส.ค.65 22 ส.ค.65 25+1 15,999 14,999 4,000 

26 ส.ค.65 29 ส.ค.65 25+1 15,999 14,999 4,000 

02 ก.ย.65 05 ก.ย.65 25+1 15,999 14,999 4,000 

09 ก.ย.65 12 ก.ย.65 25+1 15,999 14,999 4,000 

16 ก.ย.65 19 ก.ย.65 25+1 15,999 14,999 4,000 

23 ก.ย.65 26 ก.ย.65 25+1 15,999 14,999 4,000 

30 ก.ย.65 03 ต.ค.65 25+1 15,999 14,999 4,000 

07 ต.ค.65 10 ต.ค.65 30+1 16,999 15,999 4,000 

13 ต.ค.65 16 ต.ค.65 30+1 16,999 15,999 4,000 

21 ต.ค.65 24 ต.ค.65 30+1 16,999 15,999 4,000 

28 ต.ค.65 31 ต.ค.65 30+1 15,999 14,999 4,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท 

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว** 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia  (FD)  

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.

ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนีp,

ของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง

ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 



 
 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืน

ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท า

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน

เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้

ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,

การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 
 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท 

สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่

ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก 

ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว 

คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอ

ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเล

ก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 

เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมี  

เพียงไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบาง 

โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ า

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการ

ทัวร์ทั้งหมด** 

 
************************************************************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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