
#15724 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงหบิงห 4 วัน
3 คืน สวนสนุกฮาลองพารค ลองเรืออาวฮาลองเบย บิน VJ
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงหบิงห ถํ้าตามกก ฮาลองบก นั่งเรือกระ
จาด ถํ้านางฟา หมูบานชาวเล ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย
จัตุรัสบาดิงห



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย - นิงหบิงห   
Hoa Lu Hotel
หรือเทียบเทา

2 ลองเรือฮาลองบก - ตามกก - กระเชาอาวฮาลอง - สวนสนุกฮาลองพารค (ชิงชา
สวรรค Sun World) - ตลาดกลางคืนฮาลอง   

New star Hotel
Halong หรือเทียบ
เทา

3 ลองเรืออาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค (ถ้ํานางฟา) - หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง -
ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สายเกา   

Delight Hotel
Hanoi หรือเทียบ
เทา

4 จัตุรัสบาดิงห - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 เม.ย. 65 - 16 เม.ย.
65

฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿4,500

24 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,500

1 พ.ค. 65 - 4 พ.ค. 65 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿4,500

3 พ.ค. 65 - 6 พ.ค. 65 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿4,500

5 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

6 พ.ค. 65 - 9 พ.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

8 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

15 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,500

22 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿4,500

3 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿4,500

4 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿4,500

25 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿4,500

26 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿4,500

27 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿4,500

9 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿4,500

14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500

21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500



4 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500

11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500

18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย -
นิงหบิงห

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม บาย

12.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

15.05 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VJ902 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง แตมีจําหนาย

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบิน เป็นผูกําหนด ทาง
บริษัทไมสามารถเขาไปแทรกแซง

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว

นําทานเดินทางสูตัวกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซ่ึงเป็นนครหลวงเกาแกท่ีมีอายุครบ 1,000 ปีในค.ศ. 2010 กรุง
ฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน

นําทุกทานเดินทางสูเมืองนิงหบิงห ซ่ึงอยูทางตอนใตของเมืองฮานอย เป็นจังหวัดท่ีมีความพิเศษทางธรรมชาติ ซ่ึงมีลักษณะ
เดนอยูอยางหน่ึงคือ มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีชุมน้ํา ในอาณาเขตอันกวางใหญไพศาล จนพ้ืนท่ีนั้นถูกเรียกวา "อาวฮาลองบนแผนดิน"
หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแปลกตา ท้ังเทือกเขา เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึง
ถือวาเป็นเมืองศักดิส์ิทธิข์องประเทศเวียดนาม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hoa Lu Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานนอยไบ

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ฮาลองบก - ตามกก - กระเชาอาวฮาลอง - สวนสนุกฮาลอง
พารค (ชิงชาสวรรค Sun World) - ตลาดกลางคืนฮาลอง

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง แตมีจําหนาย

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบิน เป็นผูกําหนด ทาง
บริษัทไมสามารถเขาไปแทรกแซง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ฮานอย

นิงหบิงห

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

เป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือฮาลองบก เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแปลกตา ท่ีมีท้ังเทือก
เขา เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเป็น
เมืองศักดิส์ิทธิ ์นอกจากน้ีคณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นท่ีน่ีเป็นแหงแรก
ในการศึกเดียนเบียนฟู

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hoa Lu Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางไปท่ีทาเรือ เพ่ือลองเรือชมฮาลองบก ผานชมถํ้าตามกก (Tam Coc) ตามกกหมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานาน
กลาววา ถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดยสายลมและกระแสน้ํา เมื่อครั้งท่ีน้ําทะเลยังทวมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลักฐาน

นําทานลงเรือพาย ลองไปตามแมน้ํา Hoang Long ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ัง
แมน้ํา ซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพท่ีปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือนกับกุยหลินของจีน ใหทานได
เพลิดเพลินกับการ น่ังเรือกระจาด ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตาท่ีสองขางทางเป็นทุงนา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานน่ังกระเชา Queen Halong เป็นกระเชาสามสายท่ีขามทะเลใหญท่ีสุดของโลก สามารถบรรจุได 230 คนตอหน่ึง
กระเชา

จากนั้นเดินทางสู สวนสนุก Sun World สวนสนุกแหงใหมของเมืองฮาลอง อิสระใหคุณไดเพลินเพลินกับเครื่องเลนตางๆ
(ราคาทัวรรวมคาน่ังกระเชาขามทะเล และรวมคาเครื่องเลนในสวนสนุก ยกเวน พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง จะมีคาใชจายเพ่ิม)

่ ่



สมควรแกเวลา นําทานน่ังกระเชาขามฝ่ัง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานชอบป้ิงท่ีตลาดกลางคืนอาวฮาลอง (Night Market) ใหทานเลือกซ้ือสินคา พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก เชน กระเปา ไม
หอมแกะสลัก เสื้อผา เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ

พักท่ี New star Hotel Halong หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว

ลองเรือฮาลองบก

ตามกก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮาลองบกอยูท่ีเมืองนิงหบิงห เมืองประวัติศาสตรเกาแกเมืองหน่ึงของเวียดนาม และพ้ืนท่ี
สวนใหญเป็นพ้ืนท่ีชุมน้ํา มีแมน้ําลําคลองตาง ๆ มีภูเขาหินปูนตั้งตระหงานรายลอมอยู
มากมาย ลักษณะคลายกับฮาลองเบย แตท่ีน่ีเป็นน้ําจืดและน่ังเรือพาย ไมใชขึ้นเรือลําใหญ
เหมือนอยางท่ีฮาลองเบย ระหวางทางลองเรือนักทอออเท่ียวจะไดชมบรรยากาศธรรมชาติ
อันสุดงดงามของภูเขา พ้ืนชุมน้ํา และทุงนา

ตามกกถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวอันมีชื่อของเมืองนิงหบิงห มีความหายคือถํ้าสาม
ถํ้า ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดยสายลมและกระแสน้ําเมื่อครั้งน้ําทะเลยัง
ทวมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายลองตามแมน้ํา Hoang
Long

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาอาวฮาลอง

สวนสนุกฮาลองพารค (ชิงชาสวรรค Sun World)

 บาย

เป็นกระเชา 2 ชั้น ท่ีบรรจุคนไดกวา 180 คน จากดานบนจะไดเห็นทิวทัศน ท่ีแสน
สวยงามของอาวฮาลองเบย ขามฝ่ังสูเกาะอีกฝากฝ่ังหน่ึงเพ่ือใหทุกทานไดเปล่ียน
บรรยากาศการชมทิวทัศนความสวยงามของอาวฮาลองเบย

สวนสนุก Sun World สวนสนุกแหงใหม ใหคุณไดเพลินเพลินกับเครื่องเลนตางๆ เชน
Samurai slide , Zen garden , 4D

ตลาดกลางคืนฮาลอง คํ่า

เป็นตลาดกลางคืนประจําเมืองฮาลอง ใหชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ท่ีใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเป็นกระเปา หรือสินคาพ้ืนเมืองตางมากมาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ลองเรืออาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค (ถ้ํานางฟา) - หมูบานชาว
ประมงอาวฮาลอง - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สาย
เกา

สวนสนุก Sun World ราคาทัวรรวมคาน่ังกระเชาขามทะเล และรวมคาเครื่องเลนในสวนสนุก ยกเวน พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง
จะมีคาใชจายเพ่ิม

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 New star Hotel Halong หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพ่ือลองเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอกอาว
ฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา1969เกาะไดรับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคการยูเนสโกอาวแหงน้ีเต็มไปดวย
ภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะแกงตางๆท้ังเกาะหมาเกาะแมวเกาะไกชนฯลฯ

นําทานชมถํ้านางฟาชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนักถํ้าแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเมื่อไมนานมา
น้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถํ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแตง
โดยมนุษยแสงสีท่ีลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆมากมายท้ังรูปมังกรเสาค้ําฟาท้ัง 4 เสารูปปีกอินทรีรูปนางฟารูปคูรัก
หน ุมสาวพระพุทธรูปฯลฯตลอดจนเลือกซ้ือสิ้นคาท่ีระสึกตางๆตามอัธยาศัย

นําทานชมหมูบานชาวเลซ่ึงชาวบานท่ีน่ีสวนใหญจะมีอาชีพเล้ียงสัตวทะเลชีวิตสวนใหญของพวกเขาจะอยูแตในเรือเวลาท่ีมี
เรือทองเท่ียวผานเขามาพวกเขาก็จะนําเรือของพวกเขาท่ีบรรทุกอาหารทะเลสารพัดชนิดท้ังกุงหอยปูปลาฯลฯอยูเต็มลําเรือซ่ึงลวน
แตยังเป็นสดๆอยูท้ังนั้นคอยลอยเทียบเขาหาเรือนักทองเท่ียวเพ่ือขายอาหารทะเลใหนักทองเท่ียว ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถเลือก
ชนิดของอาหารทะเลแลวใหเขาปรุงตามเมนูท่ีตองการได

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พรอมชมวิวทิวทัศนธรรมชาติอยางงดงาม และใหคณะมีเวลาพักผอนอยูบนเรือ ภัตตาคาร

นําทานกลับสู กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึกอาคารท่ีสําคัญตางยังคงเป็นการกอสรางและนําทานชมรอบ
เมืองฮานอย บานเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสจากนั้น

นําทานไปชม ทะเลสาบคืนดาบซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอย และนักทองเท่ียวมาน่ังพักผอนบริเวณ
ริมทะเลสาบแหงน้ี ชม วัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยกซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น
เอกลักษณอยางหน่ึงของกรุงฮานอย

นําทานชอปป้ิงอยางจุใจอยูท่ีถนน 36 สาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว

ลองเรืออาวฮาลอง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือชมหน่ึงในทะเลมรดกของโลก ซ่ึงชื่อนั้นตั้งขึ้นมาจากตํานานของชาวพ้ืนบานท่ี
แปลวา "สถานท่ี ท่ีมังกรลงมาอยู" ซ่ึงอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินย่ืนขึ้นมานับพัน ทําให
เป็นสถานท่ีทองเท่ียวทาทะเลท่ีงดงามมากๆ



วันท่ี 4 จัตุรัสบาดิงห - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ถํ้าสวรรค (ถํ้านางฟา)

หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง

เป็นถํ้าหินงอกหินยอยแหงอาวฮาลองท่ีถือไดวาเป็นถํ้าท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในระแวก ซ่ึง
มาความโดดเดนตรงท่ีหินเหลาน้ีมีรูปทรงท่ีมีหลากหลาย แลวแตคนจะตีความตาม
จินตนาการ เป็นถํ้าท่ีมีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟาท่ีถูกสรางจากธรรมชาติติดอยู
ผนังถํ้าอยางมหัศจรรย

เป็นหมูบานชาวประมงท่ีตั้งอยูในอาวฮาลอง ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถสั่งอาหารทะลสดๆ
จากกระชังใหทางเรือปรุงเสริมกับอาหารกลางวันไดอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือนําเท่ียว

ฮานอย

ทะเลสาบคืนดาบ

ถนน 36 สายเกา

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ซ่ึงเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว แตเพราะ
ตํานานท่ีวากันวา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับ
บนเรือในทะเลสาบ ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพ่ือเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักร
พรรดิเล เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในน้ํา จึงไดชื่อใหมวา
ทะเลสาบคืนดาบ

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุกร-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีนั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานสู จัตุรัสบาดิงห ณ จัตุรัส แหงน้ีเป็นสถานท่ีท่ีทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศส
ในวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง48ปีท่ีตั้งของอาคารท่ีโดดเดน สงางาม (ถายรูปเฉพะ
ดานหนาสุสาน)

นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย กรุงฮานอย เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

บาย

12.15 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Vietjet air เท่ียวบินท่ีVJ901 (ใชระยะเวลาในการเดิน
ทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง)

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

จัตุรัสบาดิงห

ทาอากาศยานนอยไบ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหประกาศความเป็นเอกราชใหแกเวียดนามจาก
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1945 และตัวจัตุรัสนั้นถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุมปฏิวัติ ท่ีไดขับไลชาว
ฝรั่งเศสท่ีมายึดครองเวียดนาม

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

รายการทองเท่ียวน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเป็นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมท่ีสุด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 3 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน

หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีเวียดนาม
เป็นแบบเหมาจาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

การชําระเงิน
กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอทาน ภายใน 2-3 วัน เพ่ือสํารองสิทธิใ์นการเดินทาง

ชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึด
มัดจําโดยท่ีทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของท่ีพักและตั๋ว
เครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ  เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจอง
แลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติมตางๆ  ใหแกพนักงาน
ขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

อัตรานี้รวม:

๋ ่ ้ ้



คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พรอมคณะ รวมคาภาษีสนามบิน และคาธรรมเนียม เชื้อเพลิง (ยกเวนหากมีการ
ประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) และเน่ืองจากเป็นตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทาง
ไป-กลับได ท้ังน้ีเป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน

น้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่องทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  และกระเปาถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ และไมเกิน 7 กิโลกรัม

คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียว และรับสง ตามรายการท่ีระบุ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทาระดับเดียวกัน พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน

อน่ึง เรื่องของการยืนยันโรงแรมท่ีพักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคท่ีจะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพ่ือ
สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3
วัน ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหา
โรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแนนอน

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ  

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,500 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากไทย แลวแตสินน้ําใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของทานตองมีอายุไมนอยกวา 7 เดือน

สําคัญมาก กรุณานําหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันเดินทาง ทางบริษัท ไมสามารถรับผิดชอบ ในกรณีท่ีทานลืมนํา
หนังสือเดินทางมา หรือนําหนังสือเดินทางมาผิดเลม

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก

สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

ราคาเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี 4,900 บาท

ราคาจอยแลนด ไมรวมตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาท

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให)ทานละ
1,500 บาท/ทริป/ทาน ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากเมืองไทย
แลวแตความพึงพอใจของทาน

เงื่อนไขสําคัญเพ่ิมเติม
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ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผู
เดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 3-5 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง 

หากกรุปคอมเฟิรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมา
จาก การคอนเฟิรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม์ิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคา
ใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร 

การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซ่ึงทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 3-5 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทา
งบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรง
กอนทําการจอง และหากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองนั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประ
เทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ัง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 25 วัน กอนการเดิน

ทาง)

กรณีเจ็บปวยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเล่ือนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ตามความเป็นจริง 

ในกรณีเจ็บปวยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี


