วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ฮาลองไนท์มาเก็ต

08.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์
L สายการบิ นเวียดนาม แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิ นเวียดนาม แอร์ไลน์
เทีย่ วบินที่ VN 610
เดินทางถึง กรุงฮานอย นํ าท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นํ าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อ่ าวฮาลอง
อ่าวทีม่ เี กาะหินปูนจํานวน 1,969 เกาะ โผล่พน้ ขึน้ มาจากผิวทะเล โดยทีบ่ นยอดของแต่
ละเกาะมีตน้ ไม้ขน้ึ อยูอ่ ย่างหนาแน่น ทัง้ นี้หลายเกาะยังมีถ้ําขนาดใหญ่อยูภ่ ายในอีกด้วย
เพราะความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอ่าวฮาลองทําให้ทน่ี ่ีได้รบั การ
ประกาศเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1994
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึกที่ ฮาลองไนท์มาเก็ต ซึง่ ตลาดแห่งนี้มสี นิ ค้าพืน้ เมือง
ให้ทุกท่านได้เลือกอย่างหลากหลาย โดยสินค้าพืน้ เมืองเป็ นสินค้าทีร่ าคาถูกเหมาะอย่าง
ยิง่ ทีท่ ุกท่านจะได้เลือกซือ้ เป็ นของฝากกลับบ้าน เช่น กระเป๋า ผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก
กระเป๋าปกั เลื่อม เสือ้ ผ้าชุดอ่าวหญ๋าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) เป็ นต้น
นําท่านเข้าสู่ที่พกั GOLDEN HOTEL, HALONG หรือเทียบเท่า
http://goldenhalonghotel.com/
(หมายเหตุ : การเดินทางไปเมืองฮาลองจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิรยิ าบถที่
ร้านขายของทีร่ ะลึกระหว่างทาง 1 ครัง้ )

11.55 น.
13.55 น.

คํา่

วันที่สอง

ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถํา้ สวรรค์ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง็อกเซิน – ช้อปปิ้งย่านถนนเก่า 36 สาย – การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ อ่าวฮาลอง ซึง่ ได้รบั สมญา
นามว่า “กุ้ยหลิ นแห่ งเวียดนาม” เพื่อชมความงามของเกาะที่มหี นิ น้อยใหญ่ตงั ้
ตระหง่านเรียงรายกว่า 2,000 เกาะ บนเนื้ อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ซึ่งธรรมชาติ
บรรจงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุนัข เกาะ
แมว เป็ นต้น และที่ขาดไม่ได้สําหรับการเดินทางมาเที่ยวอ่าวฮาลองคือ การเดินชม
ความงามของถํ้าหินงอกหินย้อยอันตระการตาใน “ถํา้ สวรรค์” หรือ Paradise Cave
่
นันเอง

กลางวัน
บ่าย

คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
นํ าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานถึง
1,000 ปี เพื่อชม ทะเลสาบคืนดาบ ที่มที ศั นียภาพสวยงามใจกลางกรุงฮานอย ซึ่งมี
ประวัติว่ า พระเจ้า เล ไทโต ได้ร ับ ดาบวิเ ศษที่พ ระองค์ ใ ช้ใ นช่ ว ง 10 ปี ที่ต่ อ สู้ก ับ
ราชวงศ์หมิงของประเทศจีน หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็ นอิสระแล้วพระองค์ทรง
ลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ ์สิทธิ ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบ
ดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนัน้ นําท่านข้ามสะพาน
แสงอาทิตย์สะพานไม้สแี ดงสด เพื่อชม วัดหง็อกเซิ น หรือวัดเนินหยก ทีต่ งั ้ อยูบ่ นเกาะ
เล็กๆ ในทะเลสาบ พร้อมทัง้ ให้ท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทบั ทิมทีป่ ระดิษฐาน
อยู่ด้านใน ซึ่งวัดนี้ ส ร้างขึ้นเพื่ออุ ทิศให้แม่ท พั “เจิ่น ฮึง ด่าว” ผู้กล้าชาวเวียดนามที่
สามารถกอบกูเ้ อกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษทื่ 13 และอิสระให้ท่านเลือก
ซือ้ สินค้านานาชนิด อาทิ เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของทีร่ ะลึกใน ย่านถนนเก่า 36 สาย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารคํ่าเรียบร้อยแล้ว พาท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า ซึง่ เป็ น
ศิลปะการละเล่นพืน้ เมืองของชาวนายามว่างจากการทําไร่ทาํ นาทีห่ าชมได้ยาก โดยการ
แสดงเรือ่ งราวของตํานาน ประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ ท้องถิน่ ของชาวเวียดนาม ประกอบกับ
การบรรเลงดนตรีพน้ื เมือง เพื่อให้เกิดความบันเทิงและได้อรรถรสในการชมมากยิง่ ขึน้
หลังจากการแสดงจบแล้ว
นําท่านเข้าสู่ที่พกั MEDALLION HOTEL , HANOI หรือเทียบเท่า
http://www.medallionhanoi.com/
(หมายเหตุ : การเดินทางไปเมืองฮาลองจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิรยิ าบถที่
ร้านขายของทีร่ ะลึกระหว่างทาง 1 ครัง้ )

วันที่สาม

ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทําเนี ยบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ –
เจดียเ์ สาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – ดานัง –
ฮอยอัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านสูจ่ ตั ุรสั บาดิง่ ห์ เทีย่ วชม สุสานโฮจิ มินห์ สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1973 แล้วเสร็จในปี
ค.ศ.1975 ซึง่ บรรจุรา่ งอาบนํ้ายาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ ซึง่ นอนอยูบ่ นแท่นใน
ห้องเย็น (หมายเหตุ : การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นํากล้องและกระเป๋าสะพายเข้า
ไป **สุสานโฮจิมนิ ห์จะปิ ดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ แต่สามารถชมภายนอกได้ และใน
เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี รัฐบาลจะปิดสุสานเพือ่ นําร่างของประธานาธิบดี
โฮจิมิน ห์ม ารัก ษาสภาพให้ส มบู ร ณ์ เพื่อ ให้ป ระชาชนได้เ คารพสืบ ไป) ต่ อ ด้ว ยชม

กลางวัน

ทําเนี ยบประธานาธิ บดี ซึง่ ให้เป็ นทีต่ อ้ นรับแขกบ้านแขกเมือง และ บ้านพักโฮจิ มินห์
ซีง่ เป็ นบ้านไม้ยกพืน้ ชมห้องทํางาน ห้องนอน และห้องต่างๆ ทีเ่ รียบง่าย จากนัน้ พาท่า
ไปชม เจดียเ์ สาเดียว ทีส่ ร้างด้วยไม้ทงั ้ หลัง เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตัง้ อยู่
บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็ นทีป่ ระดิษฐานของรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดง
อภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริย์ “เล ไท โต” ในปี
ค.ศ.1049 ตามพระสุบนิ ทีเ่ จ้าแม่กวนอิมทรงนัง่ ในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อได้
พระโอรสตามพระสุบนิ แล้ว จึงสร้างเจดีย์น้ีขน้ึ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล จากนัน้ ชม
พิ พิธภัณฑ์โฮจิ มินห์ (พิพธิ ภัณฑ์ปิดวันจันทร์ และวันศุกร์ โดยวันเดินทางที่ตรงกับ
วันหยุดของพิพิธ ภัณฑ์ทางบริษัท ฯ จะสลับ ไปวิหารวรรณกรรมแทน) ที่เ ป็ นอาคาร
คอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ มีการจัด
แบ่งเป็ นห้องต่างๆ เพื่อรวบรวมงานศิลปะ ภาพถ่ายขาวดํา และแสดงเรื่องราวของ
ประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ครัง้ ยังมีชวี ติ อยูจ่ นกระทังกอบกู
่
เ้ อกราชสําเร็จ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** SEN TAY HO
*พิ เศษ! บุฟเฟต่ อ์ าหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรังเศส
่ และญีป่ นุ่

บ่าย
16.30 น.
17.50 น.
คํา่

นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพือ่ เตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองดานัง
เดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ VN 181
เดินทางถึง เมืองดานัง เมืองท่าเศรษฐกิจสําคัญของเวียดนามตอนกลาง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน หรือเมืองไฟโฟ เมืองทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั กันในหมูพ่ อ่ ค้าชาว
จีน ญีป่ นุ่ และตะวันตก ในฐานะท่าเรือสําคัญในสมัยศตวรรษที่ 16-18
นําท่านเข้าสู่ที่พกั BELLE MAISON HADANA HOI AN RESORT&SPA หรือเทียบเท่า
http://www.bellemaisonhadana.com/

วันที่สี่

ฮอยอัน – ชมเมืองเก่าฮอยอัน – เมืองเว้ – พระราชวังเก่าเมืองเว้
(นัง่ รถกอล์ฟรับ–ส่งพระราชวังเก่าเว้ ) – เจดียเ์ ทียนมู –
ล่องเรือแม่นํ้าหอม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่าน ชมเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1999 ประกอบด้วย “บ้านไม้โบราณ” สถาปตั ยกรรมแบบ
ผสมผสานระหว่างจีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม มีอายุกว่า 200 ปี โดยมีเจ้าของอาศัยอยู่สบื
ทอดกันมาร่วม 8 ชัวอายุ
่ คน ชม “สะพานญี่ปน”
ุ่ สะพานไม้เก่าแก่ทม่ี หี ลังคา สร้างขึน้
เพือ่ ข้ามแม่น้ําทูโบน และเพือ่ เชื่อมเขตการค้าในฮอยอันระหว่างชุมชนญีป่ นุ่ กับจีนตัง้ แต่
ปี ค.ศ.1593 ปจั จุบนั ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอันทีไ่ ม่ควรพลาดในการเก็บภาพ
เป็ นที่ระลึก ต่อด้วยอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองฮอยอัน อาทิ โคมไฟสีสนั สดใส

กลางวัน
บ่าย

คํา่

ภาพวาด งานหัตถกรรม และของทีร่ ะลึกต่างๆ อีกมากมาย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเว้
โดยใช้อุโมงค์ไฮวาน ซึ่งเชื่อมระหว่างดานังกับเว้ สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 2005 ระยะทาง
6,280 เมตร ถึงเมืองเว้ ซึ่ง เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในรัช สมัยราชวงศ์
เหงียน
(หมายเหตุ : การเดินทางไปเมืองเว้จะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิรยิ าบถทีร่ า้ น
ขายของทีร่ ะลึกระหว่างทาง 1 ครัง้ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทีย่ วชม พระราชวังเก่าเว้ (นังรถรถกอล์
่
ฟรับ-ส่ง) ซึง่ เคยเป็ นทีป่ ระทับของพระ
จักรพรรดิราชวงศ์เหงียนถึง 13 รัชกาล ชมความเจริญที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ชมศิลปะ
การตกแต่ง ซึง่ ได้รบั ยกย่องให้เป็ นมรดกของโลก ต่อด้วยชม เจดียเ์ ทียนมู เป็ นเจดียท์ ่ี
สวยงามและเก่าแก่ของวัด ซึ่งถือเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์คู่บ้านคู่เมืองที่สําคัญของเวียดนาม
โดยสร้า งบนเนิ น ดิน เป็ น ทรงแปดเหลี่ย มสูง 21 เมตร ซึ่ง หอระฆัง ทรงหกเหลี่ย ม มี
นํ้าหนักถึง 2,052 กิโลกรัม เชื่อกันว่าเมื่อตีระฆังแล้วเสียงจะดังไปไกลถึง 10 กิโลเมตร
จากนัน้ นําท่าน ล่องเรือแม่นํ้าหอม หรือภาษาเวียดนามเรียกว่า “ซงเฮือง” มีตน้ กําเนิด
ของลํานํ้ ามากจากป่าทีอ่ ุดมไปด้วยดอกไม้ป่าทีส่ ่งกลิน่ หอม เมื่อดอกไม้ใบไม้ได้ร่วงร่วง
หล่นลงไปในแม่น้ํ าและลอยมากับสายนํ้ าจึงได้รบั การขนานนามว่าเป็ นแม่น้ํ าหอม ให้
ั่
ท่านชมบรรยากาศพร้อมชมการขับร้องดนตรีพ้นื เมือง ตลอดจนชมวิถีชวี ติ ริมฝงแม่
นํ้าหอมอันเป็ นเส้นเลือดหล่อเลีย้ งเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั GREEN HOTEL, HUE หรือเทียบเท่า
http://www.greenhotel-hue.com

วันที่ห้า

เมืองเว้ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ไปรษณี ยก์ ลาง – อุโมงค์ขจู ี
โฮจิมินห์ – ล่องเรือทานอาหารคํา่ ชมวิวแม่นํ้าไซง่อน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ( BREAKFAST BOX จากทางโรงแรม )
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเว้ เพือ่ เตรียมตัวเดินทางสู่ นครโฮจิ มินห์
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิ มินห์ โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ VN 1371
เดินทางถึง สนามบิ นทันเชิ งยัท นครโฮจิมนิ ห์ เพื่อชมความงดงามของสถาปตั ยกรรม
ตะวันตกของ โบสถ์นอร์ทเธอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังเป็ นอาณา
นิคมของฝรังเศส
่
โดยสร้างเพื่อให้เป็ นโบสถ์ประจําเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของ
ประเทศฝรังเศส
่
ปจั จุบนั ใช้เป็ นหอสวดมนต์สาํ หรับคริสต์ศาสนิกชน และชม ไปรษณี ยก์ ลาง
ทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้กบั โบสถ์นอร์ทเธอดาม มีการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรังเศสและได้
่
รบั การ
ออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี อีกทัง้ ยังเป็ นไปรษณียท์ ่ใี หญ่ทส่ี ุดในเวียดนาม มี
ความโอ่โถงและอ่อนช้อย ให้ทา่ นได้ถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึก

08.20 น.
09.50 น.

กลางวัน
บ่าย

คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ขจู ี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงทีข่ ุดขึน้ ขนาดพอดีตวั ชาวเอเชียใน
สมัยทีท่ หารเวียดนามใต้ทาํ สงครามกับกองทัพอเมริกนั ซึง่ ในอดีตชาวเวียดนามจะต้องใช้ชวี ติ
ั ชาการ
อยู่ภายใต้อุโมงค์น้ีถงึ 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็ นทีบ่ ญ
ทางทหารและเป็ นหลุมหลบภัยซึง่ มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร อุโมงค์น้ียงั สามารถทะลุออก
สู่แ ม่น้ํ า ไซง่อ นได้อีก ด้ว ย จากนัน้ นํ าท่า นเดิน ทางกลับนครโฮจิม ิน ห์ หรือ ชื่อ เดิม ไซ่ ง่อ น
(Saigon) เป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ุดของประเทศเวียดนาม ตัง้ อยู่บริเวณสามเหลีย่ มปากแม่น้ํ าโขง
ซึ่งโฮจิมนิ ห์เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม และมีการลงทุนจากต่างประเทศมาก
ถึงร้อยละ 34.9 ของทัง้ ประเทศ
รับประทานอาหารคํา่ บนเรือ *พร้อมชมทิ วทัศน์ สองฝัง่ ของแม่นํ้าไซ่ง่อน
นําท่านเข้าสู่ที่พกั BONG SEN 1 HOTEL, HO CHI MINH หรือเทียบเท่า
http://bongsenhotel.com/

วันที่หก

โฮจิมินห์ – ไชน่ าทาวน์ – วัดเทียนหาว – ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน –
โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ย่านไชน่ าทาวน์ ชุมชนชาวจีนในเวียดนามเป็ นแหล่งค้าขายทัง้ ปลีกและส่งทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดในโฮจิมนิ ห์ เทีย่ วชม วัดเที ยนหาว ทีส่ ร้างขึน้ ต้นศตวรรษที่ 19 นมัสการเจ้าแม่ทบั ทิม
เทพีท่คี อยปกปกั รักษาชาวประมงให้ปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล และเป็ นที่นับถือ
ของชาวประมงเป็ นอย่างมาก ต่อด้วยช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองที่ ตลาดเบนถัน ตลาดใหญ่ใจ
กลางเมืองโฮจิมนิ ห์ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก ของทีร่ ะลึก และสินค้าพืน้ เมือง อาทิ ชา
กาแฟ อาหารสด อาหารแห้ง ไม้แกะสลัก เรือสําเภาไม้ รองเท้า กระเป๋า และผ้าปกั นานาชนิด
ในราคาย่อมเยา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนานาชาติ ทันเชิ งยัท เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ VN 603
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน
บ่าย
16.55 น.
18.30 น.

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

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง :

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

อัตราค่าบริ การท่านละ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

13 - 18
17 - 22
22 – 27

ราคารวมตั ๋ว ราคาไม่รวมตั ๋ว
31,900
23,500
28,500
21,500
25,500
18,900
5,000
5,000

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทําการจองทัวร์และชําระค่ามัดจํา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ร บั ผิด ชอบต่ อ การถู ก ปฏิเ สธหรือ ห้า มออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเ สธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และ
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าอาหาร เครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้ , นํ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมัคคุเทศก์ ประเทศเวียดนาม ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเทีย่ วคอย
ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดื่ม และอาหารที่
สังเพิ
่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
- ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋า กรณีลกู ค้าทีต่ อ้ งการใช้บริการกรุณาเตรียมทิป 1 USD/เทีย่ ว
- ค่านํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ํ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนดคือ 23 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่

-

-

-

-

นังของกรุ
่
ป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนิ นการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ีทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยตรงนี้เองทัง้ หมด
ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ ัง่ (LONG LEG) ลูกค้าทีป่ ระสงค์ทน่ี งั ่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
สายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ กําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบ
เล็กทีส่ ามารถนํ าขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้าหนักไม่เกิน 12 ก.ก. และมีความ
กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
ในบางรายการทัว ร์ ที่ต้องเดิน ทางด้ว ยสายการบิน ภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

สําหรับลูกค้าที่ถือเล่มพาสปอร์ตไทย เข้าประเทศเวียดนามไม่ต้องทําวีซ่า
(ยกเว้นชาวต่างชาติ ต้องทําวีซ่า)

