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 ล่องเรือนิงบิงห์ 

 ช็อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมือง ฮาลอง ไนท์ มาร์เกต็ และ ถนน 36 สาย 

 ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง 

 น่ังเคเบิ้ลคาร์ และชิงช้าสวรรค์ ชมวิวเมืองฮาลอง 

 ชมโชว์หุ่นกระบอกน ้า 

 ทะเลสาบคืนดาบ และ  วัดเนินหยก 

 พิเศษ บุฟเฟต์ นานาชาติ ZEN 
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      ซีฟู้ด+ไวน์แดงดาลัด 

 

04.30 น. 📢 คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศอาคาร 1 
ชั้น3 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออ้น  แอร์ เพื ่อรับเอกสารประกอบการเดินทางโดยมี
เจา้หน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

07.10 น. ✈ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย โดยสารการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 180 
09.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ

เรียบร้อย ...น าท่านออกเดินทางจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางสู่ เมืองนิงบิงห์ ซ่ึงเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ ทางตอนใตข้อง
ฮานอยใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงส่งผลให้มีอากาศ
หนาวเยน็ตลอดทั้งปี  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) 

เที่ยง       🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าเรือใหม่ THACH BICH - THUNG NANG เพื่อ ล่องเรือนิงบิงห์  ซ่ึงเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม รายลอ้มไปดว้ยภูเขาหินปูนและถ ้ าหินปูนที่สวยงามตั้งอยูท่่ามกลางทุ่งนา
และแม่น ้ าหลายสายที่ไหลมาบรรจบกนั จนไดรั้บการขนานนามวา่ ฮาลองบก 

วันแรก กรุงเทพ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย(สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงห์บิงก์ – ล่องเรือนิงบิงห์ 

หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต – (L/D) 
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และที่น่ียงัเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั KONG SKULL ISLAND อีกดว้ย โดยทุกท่านจะไดส้มัผสั และด่ืม
ด ่ากับวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวเวียดนามที่ยงัคงมีร่องรอยการตั้ งถ่ินฐานของมนุษยส์มัยก่อนหลง
เหลืออยู ่ท  าให้สถานที่แห่งน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ระหว่าง
เสน้ทางยาวหลายกิโลเมตร ท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพที่งดงามทั้ง ภูเขานอ้ยใหญ่เรียงสลบักบัทุ่ง  หญา้และทุ่ง
นาที่มีสีสนัต่างกนัไปตามฤดูกาล  
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หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลิน
กบัการชมวิวสองขา้งทาง ที่มีทั้งธรรมชาตินาขา้วสีสันสวยงามต่างกนัไปตามฤดูกาลและวิถีชีวิตและที่อยู่
อาศยัของชาวเวยีดนามในปัจจุบนั  ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมงคร่ึง) 
จากนั้ นน าท่าน อิสระเพลิดเพลินกับการเดินตลาดสไตล์เวียดนามที่ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต ซ่ึงเป็นแหล่ง
รวบรวมของฝากสินคา้พื้นเมืองเวยีดนาม และจากจีนใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ 

เย็น         🍴 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   โรงแรม LASTELLA ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

VWHAN-03 555 ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงก ์3 วนั 2 คืน หน้า 5 

วันที่สอง  เมืองฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถ า้นางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านพลอยและมุก – น่ังกระเช้าสอง
ช้ันที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ชิงช้าสวรรค์ – รถราง –สวนญี่ปุ่ น – สะพานญี่ปุ่ น – โชว์หุ่นกระบอกน ้า – 

(B/L/D) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางไปยงัท่าเรือ  เพื ่อล่องเรือชมความงดงามดัง่ภาพวาดของธรรมชาติ ที ่ อ่าวฮาลอง  
ประกอบดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ซ่ึงไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอ่าว
แห่งน้ีเตม็ไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมาย ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมา 

เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ  
 

น าท่านชม ถ า้นางฟ้า ภายในถ ้ ามีหินงอกหินยอ้ยมากมาย โดยถ ้ าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเม่ือไม่นาน และไดรั้บ
การประดบัตกแต่งไฟและแสงสีโดยมนุษยท์  าให้เม่ือมองไปสามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นมงักรเสาค ้าฟ้า พระพทุธรูปศิวลึงค ์
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จากนั้น  น าท่านไปยงั หมู่บ้านชาวประมง ซ่ึงเป็นวถีิชีวติของชาวฮาลอง  ที่จะสร้างแพเป็นที่อยูอ่าศยัและมี
กะชงัไวส้ าหรับเล้ียงสัตวท์ะเล เช่น กุง้หอยปูปลา และน าท่านชม เกาะไก่จูบ ซ่ึงถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของอ่าว
ฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหนัหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆไก่ 

 

เที่ยง       🍴  บริการอาหารกลางวันบนเรือ (พิเศษ เมนูซีฟู้ด+ไวน์แดงดาลัด+กาแฟG7) 
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หลงัจากทานอาหาร น าท่านเดินทางไปเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั ณ ร้านขายพลอยและมุก 
จากนั้ นน าท่าน น่ังกระเช้าสองช้ัน  Sun Wheel เป็นกระเช้าที่ใหญ่ที่ สุดในโลกตั้ งอยู่ที่  SUN WORLD 
HALONG COMPLEX สามารถจุคนไดร้าว 230 คน ให้ท่านไดเ้ปล่ียนมุมมองในการชมววิทิวทศัน์ของเมือง
ฮาลองและสะพาน Bai Chay จากมุมสูง เม่ือขา้มไปยงัอีกฝ่ัง ซ่ึงเรียกวา่ ภูเขา BA DEO ซ่ึงเป็นที่ตั้งของชิงชา้
สวรรคข์นาดยกัษ ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะไดท้  ากิจกรรมมากมายไม่วา่จะเป็น การน่ังรถราง รอบเกาะ น่ัง
ชิงช้าสวรรค์ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่น่าสนใจ  ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจจากมุมสูง 

 

จากนั้นใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกบัการเดินเล่นและเก็บภาพความประทบัใจกบั สวนไม้ประดับสไตล์ญี่ปุ่ น 
และสะพานญี่ปุ่ น(KOI BRIDGE) สีแดงขนาดใหญ่ 
น าท่านขา้มสะพานญี่ปุ่ นเพื่อไปชมการแสดง ระบ าหุ่นกระบอกน ้า เป็นศิลปะกรรมประจ าชาติ ของประเทศ
เวยีดนามและมีแห่งเดียวในโลก เป็นการเชิดจากในน ้ าผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวยีดนาม 
และพากยส์ดๆของคณะละครน าเสนอเร่ืองราวในชีวติประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และ
บอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

 

ค า่  🍴 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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ที่พัก   โรงแรม LASTELLA ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า*** 
วันที่สาม ฮาลอง – ร้านเย่ือไม้ – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ร้าน OTOP รวมสินค้าช้ันน าของฮานอย – ทะเลสาบ

คืนดาบ – ช็อปป้ิงถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – (B/L) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฮานอย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ3 ชัว่โมง) ระหวา่งทางน าท่านแวะ ร้านเย่ือไม้ 
จ  าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจาก เยือ่ไมไ้ผ ่
ท่านเดินทางไปยงั วัดเจ่ินกว๊อก หรือวัด เฉินกว๊อก เป็นวดัที่ตั้งอยูใ่นทะเลสาบไฮโต ภายในวดัมีเจดียสี์แดง
สูง 15 เมตร 11 ชั้น รูปทรงของเจดียมี์ลักษณะคล้ายเจดียญ์ี่ปุ่ น แต่ละชั้นจะมีประตูโค้ง 6 ประตู เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิสีขาว ซ่ึงภายในวดัยงัมีตน้โพธ์ิ ที่น าก่ิงของตน้จริงจากประเทศอินเดีย ที่
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้มาไวท้ี่น่ี 

 

เที่ยง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN ) 
น าท่านเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ ร้าน OTOP จ าหน่ายสินคา้พื้นเมืองของชาวเวียดนาม จากนั้นน า
ท่านไปยงั ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน ้ าจืดที่ตั้งอยูใ่จกลางเมืองฮานอย ทะเสสาบแห่งน้ีมีช่ือวา่ ฮว๋านเก๋ียม 
แปลวา่คืนดาบ มีต  านานเล่ากนัมาวา่ จกัรพรรดิ ไดรั้บดาบวิเศษจากสวรรคแ์ละใชด้าบน้ีเพือ่ต่อสู้กบักองทพั
จีนจนไดรั้บเอกราชและหลงัจากนั้นท่านไดก้ลบัไปที่ทะเลสาบพร้อมดาบ และมีเต่ายกัษข์ึ้นมาเพื่อรับดาบ
คืนไป จนเป็นที่มาของช่ือ ทะเลสาบคืนดาบ 
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จากนั้นน าท่านอิสระละลายเงินดอง ช็อปป้ิงย่านถนน 36 สายหรือ 36 เฝอเฟือง ย่านโบราณที่มีช่ือเสียง
ทางดา้นงานหตัถกรรมและสินคา้พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย ซ่ึงมีประวติัยาวนานกวา่ 
600 ปี  เพลิดเพลินและละลานตากบัสินคา้มากมายไม่ว่าจะเป็น ของที่ระลึกของกิน ของใชอ้าทิ เคร่ืองเขิน 
หมวกงอบญวณ เซรามิก ภาพเขียน เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ 

20.45น. ✈ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL185                                 

22.45น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
........................................................................................  

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ธันวาคม 62 - มถุินายน 63 

ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 
พุธ - ศุกร์ 04 - 06 ธ.ค. 62 11,777 11,777 2,500 

พุธ - ศุกร์ 18 - 20 มี.ค. 63 9,888 9,888 2,500 

พุธ - ศุกร์ 25 – 27  ม.ีค. 63 9,888 9,888 2,500 

พุธ - ศุกร์ 01 - 03 เม.ย. 63 10,888 10,888 2,500 

พุธ - ศุกร์ 08 - 10 เม.ย. 63 10,555 10,555 2,500 

พุธ - ศุกร์ 15 - 17 เม.ย. 63 12,555 12,555 2,500 

พุธ - ศุกร์ 22 - 24 เม.ย. 63 10,555 10,555 2,500 
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พุธ - ศุกร์ 29 เม.ย.  - 01 พ.ค. 63 12,222 12,222 2,500 
 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติช าระเพิ่ม 3,000 บาท  

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน   
*ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 
ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
  ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
  ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินในวัน
เดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคบั** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

VWHAN-03 555 ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงก ์3 วนั 2 คืน หน้า 11 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจอง 
และช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั กรณีไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนด ไม่ว่า
กรณีใดใดจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ  

**กรณเีดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** 
2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นตน้ไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน 

แมว้า่ท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิม่ตามเง่ือนไขของบริษทั 
3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลิก 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัด

จ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวน้แต่ 
1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หัก

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า 
15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

2. กรณีตอ้งท าวซ่ีา ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มี
การยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดย
ตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

3.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก
ตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
และบริษทัฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทาง
บริษทัทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดย

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆ
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน 
16. เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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ข้อควรระวัง  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศเวียดนาม กับเจ้าหน้าที่ทกุคร้ัง 
-กรณลูีกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เทีย่วบิน  
หรือตรวจสอบกับทางบริษ ททัวร์ ก่อนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่ช าระกับผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระ
ต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 6  เดือน หรือ 180
วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
หมายเหตุ: ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จัก  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วย เน่ืองจากมีผลกับราคาทวัร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเทีย่วทกุท่านทราบว่า  ร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  
การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน  
หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก

ท่าน ร้านพลอยและมุก 300บาท/ท่าน,ร้านเย่ือไม้ 200 บาท/ท่าน, ร้าน OTOP 100 บาท/ท่าน 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 


