
 
 
 

 

 

เที�ยวครบ...เวียดนาม เหนือ-กลาง-ใต้ 
เวียดนามเหนือ >> ฮานอย – ฮาลอง 

เวียดนามกลาง >> เว้ – ดานัง – ฮอยอัน 
เวียดนามใต้ >> โฮจมินิห์ 

โดยสายการบนิ เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) 
** บนิภายในตลอดโปรแกรม เหนือ-กลาง-ใต้ ** 

 

 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
เดือน วันที ราคา 

กุมภาพันธ์ 2552 33-34 ก.พ.52 36,288 บาท 
มีนาคม 2552 89-8: / 8<-96 / 95-38 / 33-34 มี.ค.52 / 29 มี.ค.-86 

เม.ย.52 
36,288 บาท 

เมษายน 2552 8:-99 / 96-9< / 9?-92 เม.ย.52 / 3: เม.ย.-89 พ.ค. / 3?,288 บาท 



 
 
 

 

 

34 เม.ย.-83 พ.ค.52 
เมษายน 2552 38-35 เม.ย.52 36,288 บาท 
พฤษภาคม 2552 8?-82 / 94-33 พ.ค.52 3?,288 บาท 
พฤษภาคม 2552 98-95 / 3?-32 พ.ค.52 36,288 บาท 
 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที�หนึ�ง กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง 

�0.�0 น. คณะพร้อมกันที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั �น   ประตู # แถว L��-�( (ทางด้านใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน 

เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน สงัเกตป้ายต้อนรับ  
�8.8� น. �ออกเดินทางสู ่กรุงฮานอย เที�ยวบนิที� VN610 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครื�อง 
� .�� น. �ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ�ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื �นเมืองและของที�ระลกึ อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลกั 

เสื �อผ้า เสื �อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื �นเมืองตา่งๆ มากมาย 
  � นําท่านเข้าสูที่�พกั BLUE SKY HOTEL ระดับ 6 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วันที�สอง ฮาลอง – ชมถํ Tานางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 6: สายเก่า – ชมโชว์
หุ่นกระบอกนํ Tา 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื�อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสมัผสัความ
งดงามและสมบรูณ์ของ อ่าวฮาลอง ที�สรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิต
กรเอก จนทําให้ได้รับการขึ �นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยเูนสโก้
เมื�อปี พ.ศ. 8CD( สมัผสัความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที�ได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูน
มากมาย รูปร่างแปลกตานบัพันเกาะ สลบัซบัซ้อนเรียงตวักันอย่างสวยงาม ระหว่าง
การลอ่งเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งตา่งๆ ทั �งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทั�วไป   นําท่าน 

ชมถํ Tานางฟ้า หรือ ถํ �าสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม และน่าประทบัใจยิ�งนกั ถํ �าแห่งนี �เพิ�งถูก
ค้นพบเมื�อไม่นานมานี � ซึ�งมีการประดบัแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถํ �า บรรยากาศภายในถํ �าท่านจะสมัผัสกับ
ความสวยงาม ตามธรรมชาติที�เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที�ลงตวัทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั �ง
รูปมงักร เสาคํ �าฟ้าทั �ง   เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคูรั่กหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ   

 
 



 
 
 

 

 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  

 
  จากนั �นนําท่านเดินทางกลบักรุงฮานอย ชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ�งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 

2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ�งเมืองแห่งนี �ยงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ได้อย่างเหนียว
แน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั�งเศส ตกึ อาคารที�สําคญัตา่งๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรั�งเศส ต้นไม้สองข้างทาง
อายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื�น และสบายตา ถึง กรุงฮานอย นําท่านข้าม สะพานแสงอาทติย์ ชม ทะเลสาบคืน

ดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี �มีตํานานกลา่ววา่ ในสมยัที�เวียดนามทําสงคราม สู้รบกบัประเทศ
จีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกัที ทําให้เกิดความ
ท้อแท้พระทยั เมื�อได้มาล่องเรือที�ทะเลสาบแห่งนี � ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตวัหนึ�งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ 
เพื�อทําสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากที�พระองค์ได้รับดาบมานั �น พระองค์ได้กลบัไปทําสงคราม อีกครั �ง และได้รับชยั
ชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บ้านสงบสขุ เมื�อเสร็จศกึสงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี � นําชม 
วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ�งมีความเชื�อว่า เต่าตวันี � 
คือเตา่ศกัดิMสิทธิM 1 ใน 2 ตวัที�อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี �มาเป็นเวลาช้านาน จากนั �นให้ท่านอิสระช้อปปิ�ง ณ  ถนน 36 

สายเก่า แหล่งขายของที�ระลกึและสินค้าพื �นเมืองที�ใหญ่ที�สดุของกรุงฮานอย ทั �งของที�ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ 
หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี� ยี�ห้อตา่งๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
  จากนั �นชมการแสดง ระบาํตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํ Tา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่ง

เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในนํ �าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื�องดนตรี
เวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 

  � นําท่านเข้าสูที่�พกั OASIS HOTEL ระดับ 6 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที�สาม ฮานอย – จัตุรัสบาดงิห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทาํเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสา
เดียว – พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – เว้ 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที�ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคํา
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั�งเศสเมื�อ 8 ก.ย.8 aa หลังจาก
เวียดนามตกเป็นเมืองขึ �นของฝรั�งเศสอยู่ถึง a  ปี นําท่านคาราวะสุสาน

ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สสุานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิด
บริการทกุวนัจนัทร์ และ ศกุร์ของสปัดาห์ และ จะปิดบริการตั �งแตว่นัที�   กนัยายน 
– �C พฤศจิกายน 8CCa ซึ�งลกูค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) วีรบุรุษตลอด
กาลของชาวเวียดนาม ผู้ ที�รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนามภายใน



 
 
 

 

 

สสุานบรรจศุพท่านประธานาธิบดี ซึ�งได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื� อย โดยมีเจ้าหน้าที�ดแูลไว้อย่าง
เข้มงวด ชม ทาํเนียบประธานาธิบดี ที�ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แตท่่านไมอ่ยู่ แตท่่านเลือกที�จะอยู่
บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ�งอยู่หลงัทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งนี � จึงเป็นสถานที�รับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนั �นเข้าชม 

บ้านพักลุงโฮ ที�สร้างด้วยไม้ทั �งหลงั ยกพื �นสงูมีใต้ถนุเหมือนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นที�พกัผ่อนและต้อนรับแขก ชั �นบน
เป็นห้องทํางานและห้องนอน จากนั �นชม วัดเจดีย์เสาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั ตั �งอยู่กลางสระบวั วดัแห่งนี � สร้างขึ �น
เพื�อถวายเป็นพทุธบชูาให้แก่ เจ้าแมก่วนอิม โดยตํานานได้กลา่ววา่ ได้มีกษัตริย์องค์หนึ�งอยากได้พระโอรสมากและรอ
มาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสกัทีจนคืนหนึ�งได้สุบินเห็นพระโพธิสตัว์กวนอิมได้มาปรากฎที�สระดอกบัวและได้
ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนี �ขึ �นกลางสระบัวเพื�อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม 
จากนั �นเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ�งจัดแสดงชีวประวติัของลุงโฮตั �งแต่เด็กจนโต จนกระทั�งตาย นําชม วิหาร

วรรณกรรม วดัโบราณซึ�งมีประวติัความเป็นมายาวนานนบัร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก อีกทั �งยงัเป็นสถานที�
ใช้สอบ จ้องวน ในสมยัโบราณ  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่สนามบินนอยไบ เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู ่ เมืองเว้ 
13.D� น. เดินทางสู่ สนามบินเว้ ภาคกลางของประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (บินภายในประเทศ) 

เที�ยวบินที� VN169  
14.5� น. ถึง สนามบินเว้ เป็นอาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ ปัจจุบันนี �ได้รับการ

ประกาศเป็นเมืองมรดกอย่างเป็นทางการจากองค์การยเูนสโก หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
 � นําท่านเข้าสูที่�พกั ALBA QUEEN HOTEL ระดับ 6 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

วันที�สี�  เว้ – พระราชวังโบราณ – วัดเจดีย์เทียนหมู่ – แม่นํ Tาหอม – สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – เมืองโบราณ
ฮอยอัน  

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม พระราชวังโบราณ หรือพระราชวงัหลวงแห่งนครประวติัศาสตร์ สมัผสัความยิ�งใหญ่และโอ่อ่าของประตู
เมืองแห่งพระราชวงัหลวง จากนั �นชม วัดเจดีย์เทยีนหมู่ เจดีย์ที�สร้างขึ �นในสมยัจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี�ยม 
7 ชั �น ในแตล่ะชั �นนั �น เป็นตวัแทนของชาติภพตา่งๆ ของพระพทุธเจ้า ซึ�งเจดีย์ เทียน หม ุนี �ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง
เว้มาตั �งแต่ปี 1710 นําท่านสู่ แม่นํ Tาหอม ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ�งหาดูได้ยากยิ�งในสมยัปัจจุบัน 
เสมือนนําท่านย้อนเวลาลอ่งเรือในบรรยากาศที�สวยงาม สองชายฝั�งเตม็ไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําชม สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ กษัตริย์ลําดับที� 12 ของราชวงศ์เหวียน ว่าเป็น
สสุานที�สร้างได้วิจิตตระการตา เป็นการผสมผสานระหว่าง จีนกบัเวียดนาม สสุาน
แห่งนี �ถือว่าเป็นสุสานที�สร้างได้ตามหลกั ฮวงจุ้ ย มากที�สุด ชมภาพวาดมังกรใน
มา่นเฆม ซึ�งวาดโดยศิลปินที�ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ  

  จากนั �นนําท่านเดินทางสู ่เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ   ชม.โดยรถบสั



 
 
 

 

 

ปรับอากาศ ใช้เส้นทางดว่นไฮฟาน เส้นทางที�เลาะไหล่เขา ชมทิวทศัน์ที�เป็นธรรมชาติซึ�งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้
ชื�อว่าเป็นถนนสายที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่นํ �า ชมการเพาะปลกูนาข้าวและไร่ผกั สวนผลไม้ ที�ยงัคงใช้วิธีแบบดั �งเดิม นําชม เมือง

โบราณฮอยอัน เมืองที�องค์การยเูนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยงัคงไว้ซึ�งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ 
บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที�กาลเวลาได้หยุดนิ�ง ท่านจะได้สมัผสักับชีวิตแบบ
ชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั �งกวางตุ้ งและแต้จิlว และบ้านช่างไม้ บ้าน
ตระกูลฟุง (บ้านโบราณที�สร้างขึ �นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ 
เมืองหนึ�งที�คอยต้องรับนกัเที�ยวให้มาสมัผสัชีวิตและความร่มรื�นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ�ง 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
  � นําท่านเข้าสูที่�พกั SEA AND SAND HOTEL ระดับ 6 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที�ห้า  ฮอยอัน – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – 
ล่องเรือชมแม่นํ Tาไซง่อน   

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  เดินทางสู ่สนามบินดานงั เพื�อเดินทางสู ่เวียดนามใต้ 
11.10 น. เดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (บินภายในประเทศ) 

เที�ยวบินที� VN1373 
�2.3� น. ถงึ สนามบนิสนามบนิเตนิเซินเญิ Tต นครโฮจมิินห์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําชม วัดเทียนฮัว (Thien Hau Pagoda) ซึ�งเป็นวดัที�ตั �งอยู่ในเขตไชน่าทาวน์ เป็นที�ประดิษฐานของเทพเจ้า เป็นที�
สกัการะนบัถือของคนเวียดนาม จากนั �นชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั�งเศสที�สวยงามยิ�งและยงัคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่ง
นี �คือ โบสถ์นอร์เธอร์ดาม ที�คู่บ่าวสาวชาวเวียดนามมกัจะถ่ายรูปกันที�นี�  และที�ทําการ กรมไปรษณีย์กลาง ที�
ปัจจุบันยงัเปิดใช้งานปกติ ผ่านชม ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์  ซึ�งถึงเป็นศาลาว่าการเมืองที�สวยที�สุดในนครโฮจิ
มินห์ ประทับใจกับความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที�ลงตวัและสวยงาม นมสัการอนุสาวรีย์ลุงโฮ หรือโฮจิมินห์ผู้
ประกาศอิสรภาพให้กบัประเทศเวียดนามจาก สหรัฐอเมริกา และ ฝรั�งเศสและทําการรวมประเทศให้เป็นหนึ�งเดียว 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ เรือสําราญ (จอยทวัร์)  ล่องชมควมงามของแม่นํ Tาไซง่อน แม่นํ Tาสายหลักของ
นครโฮจมิินห์ พร้อมฟังดนตรีขับกล่อมจากนักร้องชชาวพื Tนเมือง   

  � นําท่านเข้าสูที่�พกั THIEN TUNG HOTEL ระดับ 6 ดาว หรือเทียบเท่า 
  http://www.thientunghotel.com.vn/aboutus    
 

วันที�หก   นครโฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – พพิธิภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ  

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ชมความน่า
ทึ�งของอโุมงค์ใต้ดินที�มีความยาวถึง 200 กิโลเมตร



 
 
 

 

 

ซึ�งขดุโดยพวกเวียดกงเพื�อหลบหนีการทําลายจากระเบิดเชื �อเพลิง (นาปาล์ม) ของทหารอเมริกนัภายในอโุมงค์ใต้ดิน
ท่านจะได้พบกบัความน่าอศัจรรย์ในความอจัริยะของมนษุยชาติ  โดยใต้อโุมงค์ถกูสร้างเป็นห้องนอน, ห้องบญัชาการ
, ห้องประชมุ, สนามฝึกทหาร ฯลฯ เปรียบเสมือนเมืองๆ หนึ�ง อโุมงค์แห่งนี �ถูกเปิดเผยภายหลงัสงครามเวียดนามสงบ
ลง ในสมยัสงคราม ทหารอเมริกนัคิดว่าพวกเวียดกงมีไสยศาสตร์สามารถหายตวัได้เพราะเมื�อโผล่เข้าโจมตีและหาย
ตวัไปโจมตีได้อีกที�หนึ�ง ปัจจุบนัยงัไม่สามารถหาทางลงที�แท้จริงของอโุมงค์ได้ เชิญท่านทดสอบลงมุดอุโมงค์จริง 

(แต่ได้ขยายไว้ให้นักท่องเที�ยวเพื�อลงทดสอบ) นําท่านประลองฝีมือความแม่นยํา ด้วยปืนนานาชนิด เช่น M16, 
อาการ์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายในการยิงปืนไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรม หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ได้ที�

หน้างาน) จนได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบันครโฮจิมินห์  
เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั �นชม พิพิธภัณฑ์สงคราม สมัผสับรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามในภาวะสงคราม ซึ�งที�พิพิธภัณฑ์แห่งนี �ได้
รวบรวมรูปถ่ายของสงคราม บาดแผล และความเจ็บปวดของชาวเวียดนามที�ต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระสนุปืน และ
ชีวิตที�ต้องหลบ ๆ ซ่อน มาตลอดเวลานับสิบๆ ปี ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ที�ใช้ในสมัยสงคราม
มากมาย จากนั �นนําท่านเดินทางสูย่่าน ไชน่าทาวน์ หรือย่านคนจีน ในโฮจิมินห์ อิสระกบัการเลือกซื �อสินค้านานาชนิด 
ทั �งของพื �นเมือง และ ของที�ระลกึต่างๆ ที�ตลาดการค้าในกลางเมืองที�ใหญ่และสําคญัที�สดุในนครโฮจิมินห์ “ตลาด

เบนถัน” สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่สนามบินเตินเซินเญิ �ต นครโฮจิมินห์  เพื�อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
�(.�� น. กลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที�ยวบนิที� VN:86 
�a.D� น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการบริการ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 3-6 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 3 ท่าน) 
ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 3 ท่าน) 

พักเดียว
เพิ�ม 

33-34 ก.พ.52 23,200 บาท 22,200 บาท 21,200 บาท  3,988 บาท 
89-8: / 8<-96 / 95-38 / 
33-34 มี.ค.52 / 29 มี.ค.-

86 เม.ย.52 

23,200 บาท 22,200 บาท 21,200 บาท  3,988 บาท 

8:-99 / 96-9< / 9?-92 
เม.ย.52 / 3: เม.ย.-89 

พ.ค. / 34 เม.ย.-83 พ.ค.52 

2?,200 บาท 26,200 บาท 23,200 บาท  3,988 บาท 

38-35 เม.ย.52 23,200 บาท 22,200 บาท 21,200 บาท  3,988 บาท 
8?-82 / 94-33 พ.ค.52 2?,200 บาท 26,200 บาท 23,200 บาท  3,988 บาท 
98-95 / 3?-32 พ.ค.52 23,200 บาท 22,200 บาท 21,200 บาท  3,988 บาท 

 



 
 
 

 

 

ในกรณีที�ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวข้องกับวันเดนิทางที�
ท่านได้ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที�ทราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตัtว

ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิuในการรับผิดชอบทกุกรณี 

อัตรานี Tรวม 

� ค่าตัlวเครื�องบินไป-กลบั (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–ดานงั // เว้–โฮจิมินห์–กรุงเทพ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ 
(VN) 

� คา่ที�พกัโรงแรมที�ระบใุนรายการระดบั D ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั �งสิ �น C คืน 

� คา่อาหารครบทกุมื �อตลอดรายการ 
� คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
� อตัราคา่เข้าชมสถานที�ที�ระบไุว้ในรายการ 
� ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

C��,��� บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง #-(C ปี ในกรณีที�ผู้ เอาประกันภัยอายุตํ�ากว่า # ปี หรือ ระหว่าง (C-aC ปี 
คุ้มครอง C� % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัเงื�อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายุสงูกว่า aC ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMในการคุ้มครอง) วงเงนิคุ้มครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วา่”อาหารเป็น
พิษเท่านั �น”)  

� คา่ระวางนํ �าหนกั 8� กิโลกรัม 
 

อัตรานี Tไม่รวม 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม ( % และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
� ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ�น D USD/วนั, พนกังานขบัรถ 8 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย D USD/

วนั (สําหรับหวัหน้าทวัร์ตามแตค่วามพอใจในการให้บริการของลกูค้าเป็นสําคญั) ฯลฯ 
� คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอื�น ที�ไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม, 

คา่นํ �าหนกักระเป๋าที�เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที�เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

� ค่าธรรมเนียมนํ Tามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมีการปรับราคาขึ Tน 
 

เงื�อนไขการจองทัวร์ 

� กรุณาวางเงินมดัจํา ท่านละ C,��� บาท หลงัจากที�ได้ทําการจอง และที�นั�งจะถกูยืนยนัเมื�อได้รับคา่มดัจําแล้วเท่านั �น 

� ชําระคา่ทวัร์ทั �งหมด �  วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจริง ณ วนันั �น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น ค่าตัlวเครื�องบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิMในการคืนเงินทั �งหมดในทกุกรณี 



 
 
 

 

 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื�อง ยื�นเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื�อให้พิจารณาอีกครั �ง ทั �งนี � อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถ
แจ้งได้วา่จะสามารถคืนเงินได้ทั �งหมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึ �นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื�นๆ เป็นสําคญั 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตัtวเครื�องบินและที�นั� งบนเครื�องบิน 

� ทางบริษัทได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัlวเครื�องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิMการเรียกเก็บค่ามดัจําตัlวเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง  

� หากตัlวเครื�องบินทําการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ �นจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

� นั�งที� Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ที�จะนั�งต้องมีคณุสมบติัตรงตามที�สายการบินกําหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ ที�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื�นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(นํ �าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที�มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที�นั�ง Long leg ขึ �นอยู่กบั
ทางเจ้าหน้าที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั �น 

 
 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พัก 

� เนื�องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

� กรณีที�มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ �นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิMใน
การปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ �า ซึ�งขึ �นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั �นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สงูอายุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั �งหมด 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 



 
 
 

 

 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

� เนื�องจากรายการทวัร์นี �เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิMการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMไมคื่นเงินในทกุกรณี  

� เมื�อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 

� กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้เพื�อความเหมาะสม ทั �งนี �ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นสําคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
� สําหรับ ผู้ โดยสาร ที�ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

� การท่องเที�ยวประเทศเวียดนามนั �นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื�อนไขดงักลา่วแล้ว 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 8� ท่านขึ �นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง �C-8� ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไมมี่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ�น ที�พูดภาษาไทยได้ คอยรับที�สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที�ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าตํ�ากว่า �C ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนั �น 
 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า : เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที�เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 3 หน้า 
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