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CLASSIC VIETNAM 

ฮานอย-ฮาลอง 3 วนั 2 คืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนทม์าเก็ตฮาลอง    

04.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอรเ์อเซีย (FD) โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกแกท่่าน  

06.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เท่ียวบินท่ี FD642 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

08.30 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมือง  

นําชม วิหารวรรณกรรม วดัโบราณซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนานนับรอ้ยปีและเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง

แรก อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบ จอ้งวน ในสมยัโบราณ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ตั้งอยู่ใน จงัหวดักว่างนิงห ์มีพรมแดนร่วมกบัจีนทาง

ทิศเหนือ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคช้ปรับ

อากาศ (ระหว่างการเดินทางแวะรา้นคา้อิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากทาง

รา้นคา้)  

 คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก อาทิ กระเป๋า ไมห้อม



VIE2207–ทวัรเ์วยีดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (3วนั2คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  2 | P a g e  

แกะสลกั เส้ือผา้ เส้ือยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรือสินคา้พื้ นเมืองต่างๆ มากมาย 

   นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั BLUE SKY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง ฮาลอง – ชมถํ้านางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย ์– ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน – ถนน 

36 สายเก่า – ชมโชวร์ะบาํตุก๊ตาหุ่นกระบอกนํ้า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสมัผัสความงดงามและ

สมบูรณ์ของ อ่าวฮาลอง ท่ีสรรค์สรา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทําใหไ้ดร้ับการขึ้ น

ทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์ารยูเนสโกเ้มื่อปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหศัจรรยข์อง

ธรรมชาติท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ยภเูขาหินปนูมากมาย รปูร่างแปลกตานับพนัเกาะ สลบัซบัซอ้นเรียงตวักนัอย่าง

สวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน 

ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป  

นําท่าน ชมถํ้านางฟ้า หรือ ถํ้าสวรรค ์ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงาม และน่าประทบัใจยิ่งนัก 

ถํ้าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเมื่อไม่นานมาน้ี ซ่ึงมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถํ้า บรรยากาศ

ภายในถํ้าท่านจะสมัผัสกบัความสวยงาม ตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์แสงสีท่ีลงตัวทาํใหเ้กิด

จนิตนาการรปูร่างต่างๆ มากมาย ทั้งรปูมงักร เสาคํ้าฟ้าทั้ง 4 เสา รปูปีกอินทรี รปูนางฟ้า รปูคู่รกัหนุ่มสาว 

พระพทุธรปู ฯลฯ   

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนับนเรือ (อาหารทะเล)  

  นําท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอย  นําท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ

กลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีตํานานกล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนามทําสงคราม สูร้บกบัประเทศจีน 

กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ทาํใหเ้กิด

ความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดม้ีปฎิหารย ์เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดร้บัดาบวเิศษ

มาใหพ้ระองค ์เพ่ือทําสงครามกบัประเทศจีน หลังจากท่ีพระองคไ์ดร้ับดาบมาน้ัน พระองคไ์ดก้ลับไปทํา

สงคราม อีกครั้ง และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจีน ทาํใหบ้า้นสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ด้

นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี นําชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ 

และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตัวน้ี คือเต่าศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตัวท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบ

แห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน  

  จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

กรุงฮานอย ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ยี่หอ้ต่างๆ เช่น 

Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันชมการแสดง ระบาํตุก๊ตาหุ่นกระบอกนํ้า  

ศิลปกรรมประจาํชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิด

หุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆ ของคณะ

ละคร) 

   นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั HACINCO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 
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วนัที่สาม ฮานอย – จตัรุสับาดิงห ์– สุสานประธานาธิบดี โฮจมิินห ์– ทาํเนียบประธานาธิบดี – บา้นพกัลงุโฮ – 

วดัเจดียเ์สาเดียว – พิพิธภณัฑโ์ฮจมิินห ์– วดัเฉินกว๊ก – ทะเลสาบตะวนัตก กรุงเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห  ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคําประกาศอิสรภาพของ

เวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองข้ึนของฝรัง่เศสอยู่ถึง 84 ปี นํา

ท่านคาราวะ สุสาน 

ประธานาธิบดี โฮจมิินห ์(หา้มถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจมิินห ์ จะปิดบริการทุกวนัจนัทร ์และ 

ศุกรข์องสปัดาห ์และ จะปิดบริการตั้งแต่วนัท่ี 04 กนัยายน – 04 ธันวาคม 2562 ซ่ึงลูกคา้สามารถ

ถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ี้รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผู้

ประกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซ่ึงไดท้าํการเก็บรกัษา

ศพไวเ้ป็นอย่างดีไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมีเจา้หน้าท่ีดูแลไวอ้ย่างเขม้งวด ชม ทาํเนียบประธานาธิบดี ท่ีทาง

รัฐบาลเวียดนามสรา้งใหท่้านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ แต่ท่านเลือกท่ีจะอยู่บา้นไม ้หลังเล็ก ซ่ึงอยู่หลัง

ทาํเนียบแทน ทาํเนียบแหง่น้ี จงึเป็นสถานท่ีรบัแขกบา้นแขกเมอืงแทน  

จากน้ันเขา้ชม บา้นพกัลงุโฮ ท่ีสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนสงูมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทยสมยักอ่น เป็นท่ีพกัผ่อน

และตอ้นรบัแขก ชั้นบนเป็นหอ้งทาํงานและหอ้งนอน จากน้ันชม วดัเจดียเ์สาเดียว วดัรปูทรงดอกบวั ตั้งอยู่

กลางสระบัว วดัแห่งน้ี สรา้งข้ึนเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาใหแ้ก่ เจา้แม่กวนอิม โดยตํานานไดก้ล่าวว่า ไดม้ี

กษัตริยอ์งคห์น่ึงอยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไม่สมหวงัสกัทีจนคืนหน่ึงไดสุ้บินเห็น

พระโพธิสตัวก์วนอิมไดม้าปรากฎท่ีสระดอกบวัและไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์สมใจจึงไดส้รา้งวดัแห่งน้ี

ข้ึนกลางสระบวัเพือ่เป็นการขอบคุณพระโพธิสตัวก์วนอิม  

จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑโ์ฮจมิินห ์ซ่ึงจดัแสดงชีวประวติัของลุงโฮตั้งแต่เด็กจนโต จนกระทัง่ตาย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิSEN ) 

 จากน้ันชม วัดเฉินกว๊ก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความสาํคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่าง

มากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุดในเมืองฮานอย 

ภายในวดัมีตน้มหาโพธ์ิท่ีนํามา จากประเทศอินเดีย และเจดียห์ลายชั้นสําหรับไหวพ้ระเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลแกช่ีวติ  

20.50 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เท่ียวบินท่ี FD645  

22.40 น. ถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการในบริการ 
 

อตัราคา่บริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพ่ิม 

19-21 ต.ค. 62 

26-28 ต.ค. 62 
9,900 บาท 1,900 บาท 

02-04 พ.ย. 62 9,900 บาท 1,900 บาท 
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09-11 พ.ย. 62 

16-18 พ.ย. 62 

23-25 พ.ย. 62 

30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62 

 

 

07-09 ธ.ค. 62 

08-10 ธ.ค. 62 
10,900 บาท 1,900 บาท 

14-16 ธ.ค. 62 

21-23 ธ.ค. 62 
9,900 บาท 1,900 บาท 

 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีทา่นไดท้าํการ

จองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย 

(FD) 

 คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งส้ิน 2 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

 คา่อาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ 
 คา่โคช้ปรบัอากาศรถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราคา่เขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่กว่า 

6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วน

ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ 

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”)  

 คา่ระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัรจ์าก

เมืองไทย 3 USD/วนั (สาํหรบัหวัหน้าทวัรต์ามแต่ความพอใจในการใหบ้ริการของลกูคา้เป็นสาํคญั) ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่า

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่ม, ค่าน้ําหนักกระเป๋าท่ีเกินกวา่ทางสายการบินกาํหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย

จากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาข้ึน 

 



VIE2207–ทวัรเ์วยีดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง (3วนั2คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  5 | P a g e  

เง่ือนไขการจองทวัร ์

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 25 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบรูณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน, คา่วซ่ีา, คา่มดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้) 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ือง ยื่นเอกสาร

ไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ดําเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาและ

ตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นสาํคญั 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

 ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและ

ชว่งเวลาเดินทาง  

 หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ Long 

leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่

มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวยีดนามมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่าง

อาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
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การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั

ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มี

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และ

เหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏเิสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและเวยีดนาม 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไมไ่ดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวยีดนามน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว 

คือ รา้นยา รา้นไมไ้ผ่, รา้นมะพรา้ว, รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พ่ิม ทางบริษัท

ฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 - 

20 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปดว้ยแต่จะมี ไกด์ทอ้งถ่ิน ท่ีพูด

ภาษาไทยได ้คอยรบัท่ีสนามบินเวยีดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวยีดนามเป็นอยา่งดี 

แต่ถา้ตํา่กวา่ 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปน้ัน 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 

 

 

 

 


