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ทวัร์เวียดนามดีดี !!  
SWITZERLAND VIETNAM 
ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน 

 ดื่มด ่ากับอากาศบริสุทธ์ิ ณ เมืองซาปา  
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  
พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน า้หน่ึงเดียวในโลก  

จุใจกับการช้อปป้ิง ณ ถนน 36 สาย 
พเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN  

 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทติย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – 

ชมโชว์ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้ 
04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประต ู7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

คอยอ านยยคยามะะดยกกก่ท่าน  
07.10 น. ออกเดินทางะู ่กรุงฮานอย เท่ียยบินท่ี SL180 พกัผ่อนอิะระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
09.05 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรยจคนเข้าเมือง 
 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเละาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเละาบกห่งนีม้ีต านาน

กลา่ยยา่ ในะมยัท่ีเยียดนามท าะงคราม ะู้รบกบัประเทศจีน กษัตริย์กห่งเยียดนามได้ะงครามมาเป็นเยลานาน กต่ยงั
ไม่ะามารถเอาชนะทหารจากจีนได้ะกัที ท าให้เกิดคยามท้อกท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือท่ีทะเละาบกห่งนี ้ได้มี ปฎิ
หารย์ เต่าขนาดใหญ่ตยัหนึ่งได้รับดาบยิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าะงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองค์ได้รับ
ดาบมานัน้ พระองค์ได้กลบัไปท าะงคราม อีกครัง้ กละได้รับชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านะงบะขุ เมื่อเะร็จศกึ
ะงครามกล้ย พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเละาบกห่งนี ้ 
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  น าชม วัดหงอกเซิน ยดัโบราณ ภายในประกอบด้ยย ศาลเจ้าโบราณ กละ เต่าะต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีคยามเช่ือย่า 

เตา่ตยันี ้คือเตา่ศกัด์ิะิทธ์ิ 1 ใน 2 ตยัท่ีอาศยัอยู่ในทะเละาบกห่งนีม้าเป็นเยลาช้านาน   
จากนัน้ให้ท่านอิะระช้อปปิง้ ณ ถนน 36 สายเก่า กหล่งขายของท่ี
ระลกึกละะินค้าพืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีะดุของกรุงฮานอย ทัง้ของท่ีระลึก 
ของกิน ของใช้ อาทิ หมยกงอบญยน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี ้ย่ีห้อ
ตา่งๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า     

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  จากนัน้ชมการกะดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้  

ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเยียดนาม กละมีกห่ง
เดียยในโลก ชมคยามะามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน า้ผะมผะานกับเะียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
เยียดนามกละพากย์ะดๆ ของคณะละคร) 

   น าท่านเข้าะูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีสอง ฮาลอง – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางะู ่จงัหยดัลายไก โดยรถบะัปรับอากาศ  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ออกเดินทางะู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งตัง้อยู่ใน
จงัหยดัลายไก ใช้เยลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัย่โมง 
เมืองซาปา ตัง้อยู่ะูงกย่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 1500 
เมตร  น าชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 
หมู่บ้านชายเขาเผ่าม้งด า ชมยิถีชียิตคยามเป็นอยู่ของ
ชายเขาในหมู่บ้านนี ้ชมกปลงนาข้ายกบบขัน้บันได ท่ี
ะยยงามกย้างะดุตา โดยเราจะใช้เยลาประมาณ 1 ชม. 
ในการเดินเท้าเย่ียมชมหมู่บ้าน รยมระยะทางประมาณ 
3 กม. 

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

   น าท่านเข้าะูท่ี่พกั HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า  
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วันท่ีสาม เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – น า้ตกสีเงนิ (Silver Water Fall) – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU -
ฮานอย 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านะมัผะั ภูห่ามโหร่ง ชมซาปาในมมุะงู จุดชมยิยท่ีะงูท่ีะดุในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบด้านราย
ล้อมไปด้ยยเทือกเขา กละ เทือกเขาเหล่านีก้็ได้ทอดยายมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน กละ  จะมียอดเขาท่ีะงู
โดดเดน่ท่ีะดุในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน ของเทือกเขาหย่างเหลี่ยนเซินนี ้นบัย่าเป็นยอดเขาท่ีะงูท่ีะดุในกถบอิน
โดจีน ะงูถงึ 3,143 เมตรในะยนซาปา มีทัง้ะยนกล้ยยไม้ กละดอกไม้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านชม Silver Water Fall น า้ตกะีเงินท่ีขึน้ช่ือในเมืองซาปา  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางกลบั ลาวไก ชมะินค้ากละช้อปปิง้เขตเศรษฐกิจชายกดน เยียดนาม-จีน ณ ตลาด ก๊อกเหลียว COCLEU 
จากนัน้เดินทางะู ่กรุงฮานอย โดยรถบะัปรับอากาศ ใช้เยลาเดินทางประมาณ 5 ชม. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
    น าท่านเข้าะูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีส่ี ฮานอย – จัตุรัสบาดงิห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – 
วัดเจดีย์เสาเดียว – พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – 
กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เดินทางะู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกย้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิะรภาพของเยียดนามพ้น
จากฝร่ังเศะเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเยียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศะอยู่ถึง 84 ปี น าท่านคารายะ สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! ะะุานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกยนัจนัทร์ กละ ศกุร์ของ
ะปัดาห์ กละ จะปิดบริการตัง้กต่ยันท่ี 4 กันยายน – 4 ธันยาคม 2560 ซึ่งลูกค้าะามารถถ่ายรูปบริเยณด้านนอก) 
ยีรบุรุษตลอดกาลของชายเยียดนาม ผู้ ท่ีรยมเยียดนามเป็นประเทศ กละยังเป็นผู้ ประกาศเอกราชให้กับประเทศ
เยียดนามภายในะุะานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ท าการเก็บรักษาศพไย้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมี
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เจ้าหน้าท่ีดกูลไย้อย่างเข้มงยด ชม ท าเนียบประธานาธิบดี ท่ีทางรัฐบาลเยียดนามะร้างให้ท่านโฮจิมินห์ กต่ท่านไม่
อยู่ กตท่่านเลือกท่ีจะอยู่บ้านไม้ หลงัเลก็ ซึง่อยู่หลงัท าเนียบกทน ท าเนียบกห่งนี ้จึงเป็นะถานท่ีรับกขกบ้านกขกเมือง
กทน  
 
 
 
 

 
 

 
 

จากนัน้เข้าชม บ้านพักลุงโฮ ท่ีะร้างด้ยยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้ะูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยะมยัก่อน เป็นท่ีพักผ่อนกละ
ต้อนรับกขก ชัน้บนเป็นห้องท างานกละห้องนอน จากนัน้ชม วัดเจดีย์เสาเดียว ยดัรูปทรงดอกบยั ตัง้อยู่กลางะระบยั 
ยดักห่งนี ้ะร้างขึน้เพ่ือถยายเป็นพุทธบูชาให้กก่ เจ้ากม่กยนอิม โดยต านานได้กล่ายย่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้
พระโอระมากกละรอมาเป็นเยลานานยงัคงไม่ะมหยงัะกัทีจนคืนหนึ่งได้ะบิุนเห็นพระโพธิะตัย์กยนอิมได้มาปรากฎท่ี
ะระดอกบัยกละได้ประธานโอระให้กับพระองค์ ะมใจจึงได้ะร้างยดักห่งนีข้ึน้กลางะระบัยเพ่ือเป็นการขอบคุณพระ
โพธิะตัย์กยนอิม  
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้เข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งจัดกะดงชียประยตัิของลุงโฮตัง้กต่เด็กจนโต 
จนกระทัง่ตาย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN ) 

น าชม วิหารวรรณกรรม ยัดโบราณซึ่งมีประยัติคยามเป็นมายายนานนับร้อยปีกละ
เป็นมหายิทยาลัยกห่งกรก อีกทัง้ยังเป็นะถานท่ีใช้ะอบ จ้องยน ในะมัยโบราณ    
จากนัน้ชม วัดเฉินก๊วก เป็นยดัจีนท่ีมีคยามเก่ากก่กละมีคยามะ าคญักบัประชาชนชาย
เยียดนามเป็นอย่างมากตัง้อยู่ใจกลางเมืองกละบริเยณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเละาบ
ท่ีะยยงามกละใหญ่ท่ีะดุในเมืองฮานอย ภายในยดัมีต้นมหาโพธ์ิท่ีน ามา จากประเทศ
อินเดีย กละเจดีย์หลายชัน้ะ าหรับไหย้พระเพ่ือคยามเป็นะิริมงคลกก่ชียิต  
 
 



(SW006SL) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
20.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยะายการบินTHAI LION AIR (SL) เที่ยวบนิที่ SL185  

22.20 น. ถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยะยะัดิภาพ พร้อมคยามประทบัใจในการในบริการ 

 

 
 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ตัย๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยะายการบิน  ไทยไลออ้นแอร์ (SL) 
 คา่ท่ีพกัโรงกรมท่ีระบใุนรายการระดบั 3 ดาย หรือเทียบเท่า รยมทัง้ะิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-ะง่ะนามบิน กละ รายการทยัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมะถานท่ีท่ีระบไุย้ในรายการ 
 ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เะียชียิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านยนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหย่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยอายุต ่ากย่า 6 ปี หรือ ระหย่าง 75 -85 ปี 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

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

ราคาเดก็ไม่เสริม
เตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

10-13 ส.ค.61 12,900 บาท 

2,700 บาท 12-15 ต.ค.61 12,900 บาท 

21-24 ต.ค.61 11,900 บาท 
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คุ้มครอง 50 % ของจ านยนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ะ่ยนในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายุะงูกย่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอะงยนะิทธ์ิในการคุ้มครอง) ยงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยกพทย์จะต้องระบุในใบรับรองกพทย์ย่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 คา่ระยางน า้หนกั 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % กละ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 3 USD/ยนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/ยนั, พนกังานโรงกรม, ร้านอาหาร, ทิปหยัหน้าทยัร์จากเมืองไทย 3 USD/

ยนั (ะ าหรับหยัหน้าทยัร์ตามกตค่ยามพอใจในการให้บริการของลกูค้าเป็นะ าคญั) ฯลฯ 
 คา่ใช้จ่ายะย่นตยั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุย้ในโปรกกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัะือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มท่ีะัง่เพ่ิม, 

คา่น า้หนกักระเป๋าท่ีเกินกย่าทางะายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่ยยจากโรคประจ าตยั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ท่ีะญูหายในระหยา่งการเดินทาง เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมน า้มนักละภาษีะนามบิน ในกรณีท่ีะายการบินมีการปรับราคาขึน้ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 งวดที่ 1 กรุณายางเงินมดัจ าในการะ ารองท่ีนั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีได้ท าการจองภายใน 24 ชั่ยโมง) กละท่ีนั่งจะถูก

ยืนยนัเม่ือได้รับคา่มดัจ ากล้ยเท่านัน้ 
 งวดที่ 2 ช าระคา่ทยัร์ะย่นท่ีเหลือทัง้หมด 30 ยนัก่อนการเดินทาง  

 
กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากยางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ ยนันัน้ ท่ีไม่ะามารถ คืนเงินได้ (ตยัอย่างเช่น ค่าตัย๋เคร่ืองบิน, 
คา่ยีซา่, คา่มดัจ าห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านยน บริษัทฯขอะงยนะิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่ยย จนไม่ะามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองกพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ย่ืนเอกะารไปยงัะาย
การบิน , โรงกรม กละในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเยลาในการด าเนินการ ซึง่ไม่ะามารถ
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กจ้งได้ยา่จะะามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางะย่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณากละตดัะินใจ ของ ะายการบิน , โรงกรม กละ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นะ าคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่ น่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทได้ะ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัย๋เคร่ืองบินกล้ย  หากท่านยกเลิกทยัร์ ไม่ย่าจะด้ยยะาเหตใุด ทางบริษัทขอะงยน

ะิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัย๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท กล้ยกตะ่ายการบินกละช่ยงเยลาเดินทาง  
 หากตัย๋เคร่ืองบินท าการออกกล้ย กตท่่านไมะ่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอะงยนะิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง กละ

รอ Refund จากทางะายการบิน ใช้เยลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเยณทางออกประตฉูกุเฉิน กละผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุะมบตัิตรงตามท่ีะายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็น

ผู้ ท่ีมีร่างกายกข็งกรง กละช่ยยเหลือผู้อื่นได้อย่างรยดเร็ยในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น ะามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านะขุภาพกละร่างกายกละอ านาจในการให้ ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินะายการบิน ตอนเยลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 เน่ืองจากการยางกปลนห้องพกัของกต่ละโรงกรมกตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกักบบห้องเดี่ยย (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

กละห้องพกักบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนักละบางโรงกรมอาจจะไม่มีห้องพกักบบ 3 ท่าน กต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเะริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงกรมะงูขึน้มากกละห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอะงยนะิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดคยามเหมาะะม 

 โรงกรมในเยียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยยอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต กละไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกกบบของกตล่ะโรงกรมนัน้ๆ กละห้องกตล่ะห้องอาจมีลกัษณะกตกตา่งกนัด้ยย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัยใหญ่ หรือเดินทางพร้อมะมาชิกในครอบครัยท่ีต้องได้รับการดกูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

กละผู้ะงูอายุ มีโรคประจ าตยั ไม่ะะดยกในการเดินท่องเท่ียยในระยะเยลาเกินกย่า 4-5 ชัย่โมงติดต่อกนัท่านกละครอบครัยต้องให้การ
ดกูละมาชิกภายในครอบครัยของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หยัหน้าทยัร์มีคยามจ าเป็นต้องดกูลคณะทยัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอะงยนะิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนกปลงรายละเอียดบางประการในทยัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นะุดยิะยัจนไม่อาจกก้ไขได้ กละจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีะูญหาย ะูญเะียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือคยามรับผิดชอบของหัยหน้าทัยร์ กละเหตุะุดยิะัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทยัร์นีเ้ป็นกบบเหมาจ่ายเบ็ดเะร็จ หากท่านะละะิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเะธการเข้าประเทศ
ไมย่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอะงยนะิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมย่า่จะเป็นการช าระผ่านตยักทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือยา่ท่านรับทราบกละยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนกปลงได้เพ่ือคยามเหมาะะม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนคยามปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นะ าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเะธเข้าเมือง โดยดา่นตรยจคนเข้าเมืองประเทศไทยกละเยียดนาม 
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 ะ าหรับ ผู้ โดยะาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าย ผู้ โดยะารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกะาร (VISA) หรือ การ
กจ้งเข้ากจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทยัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรยจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเะธในการ
เข้ากละออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียยประเทศเยียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมะินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการะ่งเะริมการท่องเท่ียยดงักล่าย คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าย, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่ายจะต้องจ่ายค่าทัยร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือย่าท่าน
รับทราบกละยอมรับเง่ือนไขดงักลา่ยกล้ย 

 ขอะงยนะิทธิ ราคาพิเศษ ะ าหรับ จ านยนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้กน่นอน ถ้าจ านยนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง กตจ่ะไมม่ีหยัหน้าทยัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้ยยกต่จะมี ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได้ คอยรับท่ีะนามบิน
เยียดนาม กละ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเยียดนามเป็นอย่างดี กต่ถ้าต ่ากย่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
ะงยนะิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 


