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ทวัร์เวียดนาม!!  
GOOD MORNING SAPA VIETNAM 
ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน  4 วัน 3 คืน 

 ดื่มด ่ำกบัอำกำศบริสทุธ์ิ ณ เมืองซำปำ 
นัง่กระเช้ำ สูย่อดเขำฟำนซีปัน ที่สงูทีส่ดุในอินโดจีน 
คำรำวะสสุำนลงุโฮ วีรบรุุษของชำวเวียดนำม  
พร้อมชมโชว์หุน่กระบองน ำ้หนึ่งเดียวในโลก  

จใุจกบักำรช้อปปิง้ ณ ถนน 36 สำย 
พิเศษ !! บฟุเฟ่ต์นานาชาติ SEN  
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รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – 

ชมโชว์ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้ 
04.30 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่ำอำกำศดอนเมือง ชัน้ 3 ประต ู7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ 

คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน  
07.10 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงฮานอย เท่ียวบนิท่ี SL180 พกัผ่อนอิสระตำมอธัยำศยับนเคร่ือง 
09.05 น. ถงึ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง  
 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
  น ำท่ำนข้ำม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสำบใจกลำงเมืองฮำนอย ทะเลสำบแห่งนีม้ีต ำนำน

กล่ำวว่ำ ในสมัยที่เวียดนำมท ำสงครำม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนำมได้สงครำมมำเป็นเวลำนำน แต่ยัง
ไม่สำมำรถเอำชนะทหำรจำกจีนได้สกัที ท ำให้เกิดควำมท้อแท้พระทัย เมื่อได้มำล่องเรือที่ทะเลสำบแห่งนี ้ได้มีปฎิ
หำรย์ เต่ำขนำดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดำบวิเศษมำให้พระองค์ เพื่อท ำสงครำมกับประเทศจีน หลงัจำกที่พระองค์ได้รับ
ดำบมำนัน้ พระองค์ได้กลบัไปท ำสงครำม อีกครัง้ และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท ำให้บ้ำนสงบสขุ เมื่อเสร็จศึก
สงครำมแล้ว พระองค์ได้น ำดำบมำคืน ณ ทะเลสำบแห่งนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ำชม วัดหงอกเซิน วัดโบรำณ ภำยในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่ำสต๊ำฟ ขนำดใหญ่ ซึง่มีควำมเชื่อว่ำ 
เต่ำตวันี ้คือเต่ำศกัด์ิสทิธ์ิ 1 ใน 2 ตวัที่อำศยัอยู่ในทะเลสำบแห่งนีม้ำเป็นเวลำช้ำนำน   
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จำกนัน้ให้ท่ำนอิสระช้อปปิง้ ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขำยของที่ระลึกและสินค้ำพืน้เมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุง
ฮำนอย ทั ง้ของที่ ระลึก ของกิน ของใช้  อำทิ  หมวกงอบญวน 
ภำพเขียน กระเป๋ำก็อปปี ้ยี่ ห้อต่ำงๆ เช่น Samsonite, Kipling, 
Roxy, Billabong รองเท้ำ     

ค ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
  จำกนัน้ชมกำรแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้  

ศิลปกรรมประจ ำชำติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนำม และมีแห่ง
เดียวในโลก ชมควำมสำมำรถในกำรเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจำกในน ำ้ผสมผสำนกับเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
เวียดนำมและพำกย์สดๆ ของคณะละคร) 

   น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที่สอง ฮาลอง – ลาวไก - ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  
เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู ่จงัหวดัลำวไก โดยรถบสัปรับอำกำศ ชมสนิค้ำและช้อปปิง้เขตเศรษฐกิจชำยแดน เวียดนำม-จีน 
ณ ตลาด ก๊อกเหลียว COCLEU   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ออกเดินทำงสู ่เมืองซาปา ซึ่งเป็นอ ำเภอหนึ่งตัง้อยู่ใน
จังหวัดลำวไก ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 5 
ชั่ วโม ง เมื องซำปำ ตั ง้อยู่ สู งกว่ ำระดับน ำ้ทะ เล
ประมำณ 1500 เมตร  จำกนัน้น ำชม หมู่บ้านชาวเขา 
Cat Cat Village หมู่บ้ำนชำวเขำเผ่ำม้งด ำ ชมวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของชำวเขำในหมู่บ้ำนนี ้ชมแปลงนำข้ำว
แบบขัน้บนัได ที่สวยงำมกว้ำงสดุตำ โดยเรำจะใช้เวลำ
ประมำณ 1 ชม. ในกำรเดินเท้ำเยี่ยมชมหมู่บ้ำน รวมระยะทำงประมำณ 3 กม. 

 ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

   น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั HOA PHONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า  
 

วันที่สาม เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน - ภเูขาห่ามโหร่ง - ฮานอย 
เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนนัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู ่ ยอดเขาฟานซีปัน เป็นยอดเขำที่สงูที่สดุในเวียดนำมและในอินโดจีน ด้วยควำมสงูจำก
ระดบัน ำ้ทะเล 3,143 เมตร  จงึได้รับกำรกลำ่วขำนว่ำ “หลงัคำแห่งอินโดจีน” ซึง่กระเช้ำไฟฟ้ำสำมำรถนัง่ได้ถงึ 30 คน 
 ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 20 นำที (รวมค่ากระเช้าใหญ่ แต่ไม่รวมค่ารถราง) 
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น ำท่ำนสมัผัส ภูห่ามโหร่ง ชมซำปำในมุมสงู จุดชมวิวที่สงูที่สดุในซำปำ ชมทัศนียภำพของเมืองซำปำรอบด้ำนรำย
ล้อมไปด้วยเทือกเขำ และ เทือกเขำเหล่ำนีก้็ได้ทอดยำวมำจำกมณฑลยูนนำนในประเทศจีน และ  จะมียอดเขำที่สงู
โดดเด่นท่ีสดุในบรรดำยอดอื่นๆคือ ฟำนซีปัน ของเทือกเขำหว่ำงเหลีย่นเซินนี ้นับว่ำเป็นยอดเขำที่สงูที่สดุในแถบอิน
โดจีน สงูถงึ 3,143 เมตรในสวนซำปำ มีทัง้สวนกล้วยไม้ และดอกไม้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้เดินทำงสู ่กรุงฮานอย โดยรถบสัปรับอำกำศ ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชม. 

ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
    น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที่ส่ี ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – 
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภณัฑ์โฮจิมนิห์ – วหิารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – 
กรุงเทพฯ  
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เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำน เดินทำงสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลำนกว้ำงที่ประธำนำธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่ำนค ำประกำศอิสรภำพของเวียดนำมพ้น
จำกฝร่ังเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจำกเวียดนำมตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถึง 84 ปี น ำท่ำนคำรำวะ สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สสุำนประธำนำธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริกำรทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ของ
สปัดำห์ และ จะปิดบริกำรตัง้แต่วันที่ 4 กันยำยน – 4 ธันวำคม 2560 ซึ่งลูกค้ำสำมำรถถ่ำยรูปบริเวณด้ำนนอก) 
วีรบุรุษตลอดกำลของชำวเวียดนำม ผู้ ที่ รวมเวียดนำมเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ ประกำศเอกรำชให้กับประเทศ
เวียดนำมภำยในสสุำนบรรจุศพท่ำนประธำนำธิบดี ซึ่งได้ท ำกำรเก็บรักษำศพไว้เป็นอย่ำงดีไม่ให้เน่ำเป่ือย โดยมี
เจ้ำหน้ำที่ดูแลไว้อย่ำงเข้มงวด ชม ท าเนียบประธานาธิบดี ที่ทำงรัฐบำลเวียดนำมสร้ำงให้ท่ำนโฮจิมินห์ แต่ท่ำนไม่
อยู่ แต่ท่ำนเลอืกที่จะอยู่บ้ำนไม้ หลงัเลก็ ซึง่อยู่หลงัท ำเนียบแทน ท ำเนียบแห่งนี ้จึงเป็นสถำนที่รับแขกบ้ำนแขกเมือง
แทน  
 
 
 
 
 
 

 
จำกนัน้เข้ำชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้ำงด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้สูงมีใต้ถุนเหมือนบ้ำนไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและ
ต้อนรับแขก ชัน้บนเป็นห้องท ำงำนและห้องนอน จำกนัน้ชม วัดเจดีย์เสาเดยีว วัดรูปทรงดอกบวั ตัง้อยู่กลำงสระบวั 
วดัแห่งนี ้สร้ำงขึน้เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำให้แก่ เจ้ำแม่กวนอิม โดยต ำนำนได้กล่ำวว่ำ ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยำกได้
พระโอรสมำกและรอมำเป็นเวลำนำนยังคงไม่สมหวังสกัทีจนคืนหนึง่ได้สบุินเห็นพระโพธิสตัว์กวนอิมได้มำปรำกฎที่
สระดอกบวัและได้ประธำนโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้ำงวัดแห่งนีข้ึน้กลำงสระบวัเพื่อเป็นกำรขอบคุณพระ
โพธิสตัว์กวนอิม  
 
 
 
 

 
จำกนัน้เข้ำชม พพิธิภณัฑ์โฮจมิินห์ ซึง่จดัแสดงชีวประวติัของลงุโฮตัง้แต่เด็กจนโต จนกระทั่งตำย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN ) 
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น ำชม วิหารวรรณกรรม วัดโบรำณซึ่งมีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนนับร้อยปีและ
เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรก อีกทั ง้ยังเป็นสถำนที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบรำณ    
จำกนัน้ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีควำมเก่ำแก่และมีควำมส ำคญักับประชำชนชำว
เวียดนำมเป็นอย่ำงมำกตัง้อยู่ใจกลำงเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสำบ
ท่ีสวยงำมและใหญ่ท่ีสดุในเมืองฮำนอย ภำยในวัดมีต้นมหำโพธ์ิท่ีน ำมำ จำกประเทศ
อินเดีย และเจดีย์หลำยชัน้ส ำหรับไหว้พระเพื่อควำมเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
20.20 น. ออกเดินทำงกลบั กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL185  
22.20 น. ถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจในกำรในบริกำร 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตยีง 
(พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริม
เตยีง 

(พกักับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน) 

พกัเดยีวเพิ่ม 

10-13 ส.ค.61 13,900 บาท 
2,700 บาท 12-15 ต.ค.61 13,900 บาท 

21-24 ต.ค.61 12,900 บาท 
 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋ว
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ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮำนอย–ดอนเมือง โดยสำยกำรบนิ  ไทยไลออ้นแอร์(SL) 
✓ ค่ำที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรำยกำรระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ท่ำน/ห้อง) 
✓ ค่ำอำหำรครบทกุมือ้ตลอดรำยกำร 
✓ ค่ำโค้ชปรับอำกำศรถรับ-สง่สนำมบนิ และ รำยกำรทวัร์ตลอดรำยกำร 
✓ อตัรำค่ำเข้ำชมสถำนท่ีที่ระบไุว้ในรำยกำร 
✓ ประกันภัยในกำรเดินทำง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจำกอุบัติเหตุ จะคุ้ มครองเป็นจ ำนวนเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล 

500,000 บำท (คุ้มครอง ผู้ เอำประกันภัย อำยุระหว่ำง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้ เอำประกันภัยอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี หรือ ระหว่ำง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอำประกนัภัยอำยุสงูกว่ำ 85 ปี 
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอำหำรเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่ำ”อำหำรเป็นพิษ
เท่ำนัน้”)  

✓ ค่ำระวำงน ำ้หนกั 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7 % และ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงำนขบัรถ 2 USD/วนั, พนักงำนโรงแรม, ร้ำนอำหำร, ทิปหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย 3 USD/

วนั (ส ำหรับหวัหน้ำทวัร์ตำมแต่ควำมพอใจในกำรให้บริกำรของลกูค้ำเป็นส ำคญั) ฯลฯ 
 ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวั หรือ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่ม, 

ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำที่เกินกว่ำทำงสำยกำรบินก ำหนด, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีที่เกิดจำกกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำ
เดินทำงหรือของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น 

 ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีที่สำยกำรบนิมีกำรปรับรำคำขึน้ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
▪ งวดที่ 1 กรุณำวำงเงินมดัจ ำในกำรส ำรองที่นัง่ ท่ำนละ 5,000 บำท (หลงัจำกที่ได้ท ำกำรจองภำยใน 3 วนั) และที่นัง่จะถกูยืนยนัเมื่อ

ได้รับค่ำมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 
▪ งวดที่ 2 ช ำระค่ำทวัร์สว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  

กรณียกเลิก 

• ยกเลกิหลงัจำกวำงเงินมัดจ ำ บริษัทฯจะคิดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง ณ วันนัน้ ที่ไม่สำมำรถ คืนเงินได้ (ตวัอย่ำงเช่น ค่ำตัว๋เคร่ืองบนิ, 
ค่ำวีซ่ำ, ค่ำมดัจ ำห้องพกั เป็นต้น) 

• ยกเลกิหลงัจำกจ่ำยเงินเต็มจ ำนวน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 
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• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทจะท ำเร่ือง ยื่นเอกสำรไปยังสำย
กำรบิน , โรงแรม และในทุกๆกำรให้บริกำร เพื่อให้พิจำรณำอีกครัง้ ทัง้นี ้อำจจะต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ซึ่งไม่สำมำรถ
แจ้งได้ว่ำจะสำมำรถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บำงสว่น เพรำะ จะขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำและตัดสนิใจ ของ สำยกำรบิน ,  โรงแรม และ
ในทกุๆกำรให้บริกำรอื่นๆ เป็นส ำคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
▪ ทำงบริษัทได้ส ำรองที่นัง่พร้อมช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลกิทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด ทำงบริษัทขอสงวน

สทิธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 2,000–5,000 บำท แล้วแต่สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดินทำง  
▪ หำกตัว๋เคร่ืองบนิท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใช้เวลำประมำณ 3-6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 
▪ นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด เช่น ต้องเป็น

ผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ำ้หนัก
ประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กับทำงเจ้ำหน้ำที่
เช็คอินสำยกำรบนิ ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 

 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
▪ เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำงโรงแรมอำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน แต่
อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

▪ กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในกำร
ปรับเปลีย่นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 

▪ โรงแรมในเวียดนำมมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำงอำบน ำ้ 
ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนัด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับกำรดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอำยุ มีโรคประจ ำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่ำนและครอบครัวต้องให้กำร
ดแูลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็นสดุวิสยัจนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สญูเสียหรือได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสดุวิสยับำง
ประกำร เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ  
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▪ เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสทิธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธกำรเข้ำประเทศ
ไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

▪ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆ 

▪ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้เพื่อควำมเหมำะสม ทัง้นีท้ำงบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนควำมปลอดภัย
ของคณะผู้ เดินทำงเป็นส ำคญั  

▪ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่ำนถกูปฏิเสธเข้ำเมือง โดยด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองประเทศไทยและเวียดนำม 
▪ ส ำหรับ ผู้ โดยสำร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่ำงด้ำว ผู้ โดยสำรต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสำร (VISA) หรือ กำร

แจ้งเข้ำแจ้งออกประเทศไทยเอง ทำงบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในกำร
เข้ำและออกจำกประเทศ 

▪ กำรท่องเท่ียวประเทศเวียดนำมนัน้จะต้องมีกำรเข้ำชมสนิค้ำของทำงรัฐบำล เพื่อเป็นกำรสง่เสริมกำรท่องเท่ียวดงักลำ่ว คือ ร้ำนยำ 
ร้ำนไม้ไผ่, ร้ำนมะพร้ำว, ร้ำนขนม เป็นต้น หำกท่ำนใดไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทัวร์เพิ่ม ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ ำน
รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขดงักลำ่วแล้ว 

▪ ขอสงวนสิทธิ รำคำพิเศษ ส ำหรับ จ ำนวนผู้ เดินทำง 20 ท่ำนขึน้ไป ออกเดินทำงได้แน่นอน ถ้ำจ ำนวนผู้ เดินทำง 15 - 20 ท่ำน ทำง
บริษัทฯ ออกเดินทำง แต่จะไม่มีหวัหน้ำทัวร์จำกเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภำษำไทยได้ คอยรับที่สนำมบิน
เวียดนำม และ จะคอยบริกำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงที่ประเทศเวียดนำมเป็นอย่ำงดี แต่ถ้ำต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน ทำงบริษัท ของ
สงวนสทิธิไม่ออกเดินทำงในกรุ๊ปนัน้ 

 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


