
 

 
 
 
 

ทวัร์เวียดนามดีด ี!!  
GOOD MORNING SAPA 

ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน  
 ดื่มด ่ากับอากาศบริสุทธ์ิ ณ เมืองซาปา 

น่ังกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอนิโดจนี 
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  
พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน า้หน่ึงเดียวในโลก  

จุใจกับการช้อปป้ิง ณ ถนน 36 สาย 
พเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้ 
10.30 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6  แถว L11-17 (ทางด้านใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน 

เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
12.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงฮานอย เที่ยวบนิที่ VN610 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
14.15 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
  น าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ีต านาน

กล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงคราม สู้ รบกบัประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยัง
ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกัที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งนี ้ได้มีปฎิ
หารย์ เต่าขนาดใหญ่ตวัหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองค์ได้รับ
ดาบมานัน้ พระองค์ได้กลบัไปท าสงคราม อีกครัง้ และได้รับชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านสงบสขุ เมื่อเสร็ จศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้น าชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาล
เจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเช่ือว่า เต่าตวันี ้คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบ
แห่งนีม้าเป็นเวลาช้านาน  

 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 
  จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ณ ถนน 36 สายเก่า แหลง่ขายของ

ท่ีระลึกและสินค้าพืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย ทัง้ของท่ี
ระลกึ ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็
อปปี ้ ย่ี ห้อต่างๆ เช่น  Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
รองเท้า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

  จากนัน้ชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้ ศิลปกรรม
ประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิด
จากในน า้ผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 

   น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีสอง ฮานอย – ลาวไก - ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู ่จงัหวดัลาวไก โดยรถบสัปรับอากาศ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ออกเดินทางสู ่เมืองซาปา ซึง่เป็นอ าเภอหนึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัลาวไก เมืองซาปา ตัง้อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 

1500 เมตร  ชมสิน ค้าและช้อปปิ ้งเขต
เศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ณ ตลาด 
ก๊อกเหลียว COCLEU  เดินทางต่อสู่เมือง
ซาปา  น าชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat 

Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี ้
ชมแปลงนาข้าวแบบขัน้บันได ท่ีสวยงาม
กว้างสุดตา โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 1 
ชม. ในการเดินเท้าเย่ียมชมหมู่บ้าน รวม
ระยะทางประมาณ 3 กม. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
   น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

วันท่ีสาม เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้าสู ่ยอดเขาฟานซีปัน เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเวียดนามและในอินโดจีน ด้วยความสงูจาก
ระดบัน า้ทะเล 3,143 เมตร  จงึได้รับการกลา่วขานวา่ “หลงัคาแห่งอินโดจีน” ซึง่กระเช้าไฟฟ้าสามารถนัง่ได้ถงึ 30 คน 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านสมัผสั ภูห่ามโหร่ง ชมซาปาในมมุสงู จุดชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบด้านราย

ล้อมไปด้วยเทือกเขา และ เทือกเขาเหล่านีก้็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ  จะมียอดเขาท่ีสูง
โดดเด่นท่ีสดุในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี ้นบัวา่เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดในแถบอิน
โดจีน สงูถงึ 3,143 เมตรในสวนซาปา มีทัง้สวนกล้วยไม้ และดอกไม้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากนัน้เดินทางสู ่กรุงฮานอย โดยรถบสัปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
   น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

วันท่ีส่ี ฮานอย – จัตุรัสบาดงิห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสา
เดียว – พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดงิห์ ลานกว้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อา่นค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก
ฝร่ังเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488  หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถึง 84  ปี น าท่านคาราวะ  สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวนัจันทร์ และ ศุกร์ของ
สัปดาห์ และ จะปิดบริการตัง้แต่วันท่ี 4 กันยายน – 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งลูกค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก)
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ ท่ีรวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้ กับประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ท าการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมี
เจ้าหน้าท่ีดแูลไว้อย่างเข้มงวด ชม ท าเนียบประธานาธิบดี ท่ีทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่
อยู่ แตท่่านเลือกท่ีจะอยู่บ้านไม้ หลงัเล็ก ซึง่อยู่หลงัท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งนี ้จงึเป็นสถานท่ีรับแขกบ้านแขกเมือง
แทน  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้เข้าชม บ้านพักลุงโฮ ท่ีสร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้สูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพักผ่อนและ
ต้อนรับแขก ชัน้บนเป็นห้องท างานและห้องนอน จากนัน้ชม วัดเจดีย์เสาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั ตัง้อยู่กลางสระบวั 
วดัแห่งนี ้สร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยต านานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้
พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไม่สมหวงัสกัทีจนคืนหนึ่งได้สบิุนเห็นพระโพธิสตัว์กวนอิมได้มาปรากฎท่ี
สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้างวดัแห่งนีข้ึน้กลางสระบัวเพ่ือเป็นการขอบคุณพระ
โพธิสตัว์กวนอิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้เข้าชม พพิธิภัณฑ์โฮจมิินห์ ซึง่จดัแสดงชีวประวตัิของลงุโฮตัง้แตเ่ดก็จนโต จนกระทัง่ตาย  



 

 น าชม วิหารวรรณกรรม วดัโบราณซึง่มีประวตัิความเป็นมายาวนานนบัร้อยปี
และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทัง้ยังเป็นสถานท่ีใช้สอบ จ้องวน ในสมัย
โบราณ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ
SEN) 
จากนัน้ชม วัดเฉินก๊วก  เป็นวัดจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคัญกับ
ประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตัง้อยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบ

ตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสดุในเมืองฮานอย ภายในวดัมีต้นมหา
โพธ์ิท่ีน ามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชัน้ส าหรับไหว้พระเพ่ือความเป็น
สิริมงคลแก่ชีวิต  
 
 
 
 
 

 
 

เดินทางสู ่สนามบินนอยไบ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
15.30 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี VN613 
17.35 น.  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในบริการ 
 
 

 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียว
เพิ่ม 

31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 15,900 15,500 2,700 
31 ม.ค.  – 03 ก.พ. 62 14,900 14,500 2,700 
16 – 19 ก.พ. 62 14,500 14,000 2,700 
22 – 25 ก.พ. 62 14,500 14,000 2,700 
08 – 11 มี.ค. 62 14,500 14,000 2,700 

 

 

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 



 

อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) 
 คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายุสงูกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงนิคุ้มครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วา่”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 คา่ระวางน า้หนกั 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก

เมืองไทย 3 USD/วัน ฯลฯ 
 คา่ใช้จ่ายส่วนตวั หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีไมไ่ด้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่ซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิม, 

คา่น า้หนกักระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับราคาขึน้ 
 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจ าในการส ารองท่ีนัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีได้ท าการจองภายใน 1 วนั) และท่ีนัง่จะถกูยืนยนัเม่ือ

ได้รับคา่มดัจ าแล้วเท่านัน้ 

 งวดที่ 2 ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนการเดินทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจ าห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึง่ไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคญั 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้

ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ย ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เดก็, 

และผู้สงูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยับาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  



 

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 ส าหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้ เดินทาง 15 -20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได้ คอยรับท่ีสนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 
 
 
 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 


