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ทวัร์เวียดนามดีด ี!!  
GOOD MORNING SAPA VIETNAM 
ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน  4 วัน 3 คืน 
 ด่ืมด ่ำกบัอำกำศบริสทุธ์ิ ณ เมืองซำปำ 

นัง่กระเช้ำ สูย่อดเขำฟำนซีปัน ท่ีสงูท่ีสดุในอินโดจีน 
คำรำวะสสุำนลงุโฮ วีรบรุุษของชำวเวียดนำม  
พร้อมชมโชว์หุน่กระบองน ำ้หนึง่เดียวในโลก  

จใุจกบักำรช้อปปิง้ ณ ถนน 36 สำย 
พิเศษ !! บฟุเฟ่ต์นานาชาติ SEN  

 

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

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

คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน  
07.10 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงฮานอย เท่ียวบินท่ี SL180 พกัผ่อนอิสระตำมอธัยำศยับนเคร่ือง 
09.05 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง  
 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น ำท่ำนข้ำม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสำบใจกลำงเมืองฮำนอย ทะเลสำบแห่งนีม้ีต ำนำน

กลำ่ววำ่ ในสมยัท่ีเวียดนำมท ำสงครำม สู้รบกบัประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนำมได้สงครำมมำเป็นเวลำนำน แต่ยงั
ไม่สำมำรถเอำชนะทหำรจำกจีนได้สกัที ท ำให้เกิดควำมท้อแท้พระทัย เมื่อได้มำล่องเรือท่ีทะเลสำบแห่งนี ้ได้มีปฎิ
หำรย์ เต่ำขนำดใหญ่ตวัหนึ่งได้รับดำบวิเศษมำให้พระองค์ เพ่ือท ำสงครำมกบัประเทศจีน หลงัจำกท่ีพระองค์ได้รับ
ดำบมำนัน้ พระองค์ได้กลบัไปท ำสงครำม อีกครัง้ และได้รับชยัชนะเหนือประเทศจีน ท ำให้บ้ำนสงบสขุ เมื่อเสร็จศกึ
สงครำมแล้ว พระองค์ได้น ำดำบมำคืน ณ ทะเลสำบแห่งนี ้ 
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น ำชม วัดหงอกเซิน วดัโบรำณ ภำยในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่ำสต๊ำฟ ขนำดใหญ่ ซึ่งมีควำมเช่ือว่ำ 
เตำ่ตวันี ้คือเตำ่ศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอำศยัอยู่ในทะเลสำบแห่งนีม้ำเป็นเวลำช้ำนำน   
จำกนัน้ให้ท่ำนอิสระช้อปปิง้ ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขำยของท่ี
ระลกึและสินค้ำพืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮำนอย ทัง้ของท่ีระลึก 
ของกิน ของใช้ อำทิ หมวกงอบญวน ภำพเขียน กระเป๋ำก็อปปี ้ย่ีห้อ
ตำ่งๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้ำ     

ค ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จำกนัน้ชมกำรแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน า้  

ศิลปกรรมประจ ำชำติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนำม และมีแห่งเดียวในโลก ชมควำมสำมำรถในกำรเชิดหุ่น
กระบอก (เชิดจำกในน ำ้ผสมผสำนกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนำมและพำกย์สดๆ ของคณะละคร) 

   น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

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

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

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ออกเดินทำงสู่ เมืองซาปา ซึง่เป็นอ ำเภอหนึ่งตัง้อยู่ใน
จังหวัดลำวไก ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 5 
ชั่วโมง  เมืองซำปำ ตัง้อยู่ สูงกว่ำระดับน ำ้ทะ เล
ประมำณ 1500 เมตร  จำกนัน้น ำชม หมู่บ้านชาวเขา 
Cat Cat Village หมู่บ้ำนชำวเขำเผ่ำม้งด ำ ชมวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของชำวเขำในหมู่บ้ำนนี ้ชมแปลงนำข้ำว
แบบขัน้บนัได ท่ีสวยงำมกว้ำงสดุตำ โดยเรำจะใช้เวลำ
ประมำณ 1 ชม. ในกำรเดินเท้ำเย่ียมชมหมูบ้่ำน รวมระยะทำงประมำณ 3 กม. 

 ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

   น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า  
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วันท่ีสาม เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย 
เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนนัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู ่ ยอดเขาฟานซีปัน เป็นยอดเขำที่สงูท่ีสดุในเวียดนำมและในอนิโดจีน ด้วยควำมสงูจำก
ระดบัน ำ้ทะเล 3,143 เมตร  จงึได้รับกำรกลำ่วขำนวำ่ “หลงัคำแห่งอินโดจีน” ซึง่กระเช้ำไฟฟำ้สำมำรถนัง่ได้ถงึ 30 คน 
 ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 20 นำที (รวมค่ากระเช้าใหญ่ แต่ไม่รวมค่ารถราง) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

น ำท่ำนสมัผสั ภูห่ามโหร่ง ชมซำปำในมมุสงู จุดชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในซำปำ ชมทศันียภำพของเมืองซำปำรอบด้ำนรำย
ล้อมไปด้วยเทือกเขำ และ เทือกเขำเหล่ำนีก้็ได้ทอดยำวมำจำกมณฑลยูนนำนในประเทศจีน และ  จะมียอดเขำท่ีสงู
โดดเดน่ท่ีสดุในบรรดำยอดอื่นๆคือ ฟำนซีปัน ของเทือกเขำหว่ำงเหลี่ยนเซินนี ้นบัว่ำเป็นยอดเขำท่ีสงูท่ีสดุในแถบอิน
โดจีน สงูถงึ 3,143 เมตรในสวนซำปำ มีทัง้สวนกล้วยไม้ และดอกไม้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จำกนัน้เดินทำงสู ่กรุงฮานอย โดยรถบสัปรับอำกำศ ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชม. 

ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
    น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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วันท่ีส่ี ฮานอย – จัตุรัสบาดงิห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – 
วัดเจดีย์เสาเดียว – พพิธิภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – 
กรุงเทพฯ  

เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำน เดินทำงสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลำนกว้ำงท่ีประธำนำธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่ำนค ำประกำศอิสรภำพของเวียดนำมพ้น
จำกฝร่ังเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจำกเวียดนำมตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถึง 84 ปี น ำท่ำนคำรำวะ สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สสุำนประธำนำธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริกำรทุกวนัจนัทร์ และ ศกุร์ของ
สปัดำห์ และ จะปิดบริกำรตัง้แต่วันท่ี 4 กันยำยน – 4 ธันวำคม 2560 ซึ่งลูกค้ำสำมำรถถ่ำยรูปบริเวณด้ำนนอก) 
วีรบุรุษตลอดกำลของชำวเวียดนำม ผู้ ท่ีรวมเวียดนำมเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ ประกำศเอกรำชให้กับประเทศ
เวียดนำมภำยในสุสำนบรรจุศพท่ำนประธำนำธิบดี ซึ่งได้ท ำกำรเก็บรักษำศพไว้เป็นอย่ำงดีไม่ให้เน่ำเป่ือย โดยมี
เจ้ำหน้ำท่ีดแูลไว้อย่ำงเข้มงวด ชม ท าเนียบประธานาธิบดี ท่ีทำงรัฐบำลเวียดนำมสร้ำงให้ท่ำนโฮจิมินห์ แต่ท่ำนไม่
อยู่ แตท่่ำนเลือกท่ีจะอยู่บ้ำนไม้ หลงัเลก็ ซึง่อยู่หลงัท ำเนียบแทน ท ำเนียบแห่งนี ้จึงเป็นสถำนท่ีรับแขกบ้ำนแขกเมือง
แทน  
 
 
 
 
 
 

 
จำกนัน้เข้ำชม บ้านพักลุงโฮ ท่ีสร้ำงด้วยไม้ทัง้หลงั ยกพืน้สูงมีใต้ถุนเหมือนบ้ำนไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพักผ่อนและ
ต้อนรับแขก ชัน้บนเป็นห้องท ำงำนและห้องนอน จำกนัน้ชม วัดเจดีย์เสาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั ตัง้อยู่กลำงสระบวั 
วดัแห่งนี ้สร้ำงขึน้เพ่ือถวำยเป็นพุทธบูชำให้แก่ เจ้ำแม่กวนอิม โดยต ำนำนได้กล่ำวว่ำ ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยำกได้
พระโอรสมำกและรอมำเป็นเวลำนำนยงัคงไม่สมหวงัสกัทีจนคืนหนึ่งได้สบิุนเห็นพระโพธิสตัว์กวนอิมได้มำปรำกฎท่ี
สระดอกบัวและได้ประธำนโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้ำงวดัแห่งนีข้ึน้กลำงสระบัวเพ่ือเป็นกำรขอบคุณพระ
โพธิสตัว์กวนอิม  
 
 
 
 

 
จำกนัน้เข้ำชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตัง้แต่เด็กจนโต 
จนกระทัง่ตำย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN ) 

น ำชม วิหารวรรณกรรม วดัโบรำณซึ่งมีประวตัิควำมเป็นมำยำวนำนนับร้อยปีและ
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เป็นมหำวิทยำลยัแห่งแรก อีกทัง้ยงัเป็นสถำนท่ีใช้สอบ จ้องวน ในสมยัโบรำณ    จำกนัน้ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ี
มีควำมเก่ำแก่และมีควำมส ำคญักบัประชำชนชำวเวียดนำมเป็นอย่ำงมำกตัง้อยู่ใจกลำงเมืองและบริเวณ ทะเลสาบ
ตะวันตก ทะเลสำบท่ีสวยงำมและใหญ่ท่ีสดุในเมืองฮำนอย ภำยในวดัมีต้นมหำโพธ์ิท่ีน ำมำ จำกประเทศอินเดีย และ
เจดีย์หลำยชัน้ส ำหรับไหว้พระเพ่ือควำมเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  

 
 
 
 
 

 
20.20 น. ออกเดินทำงกลบั กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI LION AIR เที่ยวบนิที่ SL185  
22.20 น. ถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจในกำรในบริกำร 

 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

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

ราคาเดก็ไม่เสริม
เตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

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

ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
 คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮำนอย–ดอนเมือง โดยสำยกำรบิน  ไทยไลออ้นแอร์(SL) 
 คำ่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรำยกำรระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ท่ำน/ห้อง) 
 คำ่อำหำรครบทกุมือ้ตลอดรำยกำร 
 คำ่โค้ชปรับอำกำศรถรับ-สง่สนำมบิน และ รำยกำรทวัร์ตลอดรำยกำร 
 อตัรำคำ่เข้ำชมสถำนท่ีท่ีระบไุว้ในรำยกำร 
 ประกันภยัในกำรเดินทำง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจำกอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ ำนวนเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล 

500,000 บำท (คุ้มครอง ผู้ เอำประกันภัย อำยุระหว่ำง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอำประกันภัยอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี หรือ ระหว่ำง 75 -85 ปี 
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คุ้มครอง 50 % ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอำประกนัภยัอำยุสงูกว่ำ 85 ปี 
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอำหำรเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์ว่ำ”อำหำรเป็นพิษ
เทำ่นัน้”)  

 คำ่ระวำงน ำ้หนกั 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภำษีมลูคำ่เพ่ิม 7 % และ ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 3 USD/วนั, พนกังำนขบัรถ 2 USD/วนั, พนกังำนโรงแรม, ร้ำนอำหำร, ทิปหวัหน้ำทวัร์จำกเมืองไทย 3 USD/

วนั (ส ำหรับหวัหน้ำทวัร์ตำมแตค่วำมพอใจในกำรให้บริกำรของลกูค้ำเป็นส ำคญั) ฯลฯ 
 คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวั หรือ คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิม, 

คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำท่ีเกินกว่ำทำงสำยกำรบินก ำหนด, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีท่ีเกิดจำกกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำ
เดินทำงหรือของมีคำ่ท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นต้น 

 คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำขึน้ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 งวดที่ 1 กรุณำวำงเงินมดัจ ำในกำรส ำรองท่ีนัง่ ท่ำนละ 5,000 บำท (หลงัจำกท่ีได้ท ำกำรจองภำยใน 24 ชั่วโมง) และท่ีนัง่จะถูก

ยืนยนัเม่ือได้รับคำ่มดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 
 งวดที่ 2 ช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนกำรเดินทำง 

 
กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจำกวำงเงินมดัจ ำ บริษัทฯจะคิดคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไม่สำมำรถ คืนเงินได้ (ตวัอย่ำงเช่น ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน, 
คำ่วีซำ่, คำ่มดัจ ำห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจำกจ่ำยเงินเตม็จ ำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทจะท ำเร่ือง ย่ืนเอกสำรไปยงัสำย
กำรบิน , โรงแรม และในทุกๆกำรให้บริกำร เพ่ือให้พิจำรณำอีกครัง้ ทัง้นี ้อำจจะต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ซึง่ไม่สำมำรถ



(GM004SL) 

 

แจ้งได้วำ่จะสำมำรถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บำงสว่น เพรำะ จะขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำและตดัสินใจ ของ สำยกำรบิน ,  โรงแรม และ
ในทกุๆกำรให้บริกำรอื่นๆ เป็นส ำคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทำงบริษัทได้ส ำรองท่ีนัง่พร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตใุด ทำงบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิกำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคำ่ใช้จ่ำย ประมำณ 2,000–5,000 บำท แล้วแตส่ำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง  
 หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แตท่่ำนไมส่ำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3-6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 
 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด เช่น ต้องเป็น

ผู้ ท่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ำ้หนัก
ประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจ้ำหน้ำท่ี
เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนัน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนัและบำงโรงแรมอำจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน แต่
อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร
ปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 

 โรงแรมในเวียดนำมมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทดัรัต และไม่มีอ่ำงอำบน ำ้ 
ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนัด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับกำรดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอำยุ มีโรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่ำนและครอบครัวต้องให้กำร
ดแูลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำร เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ตำ่งๆ  

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถกูปฏิเสธกำรเข้ำประเทศ
ไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมดัจ ำหรือทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขตำ่งๆ 

 ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือควำมเหมำะสม ทัง้นีท้ำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนควำมปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทำงเป็นส ำคญั  
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 ทำงบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่ำนถกูปฏิเสธเข้ำเมือง โดยดำ่นตรวจคนเข้ำเมืองประเทศไทยและเวียดนำม 
 ส ำหรับ ผู้ โดยสำร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่ำงด้ำว ผู้ โดยสำรต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสำร (VISA) หรือ กำร

แจ้งเข้ำแจ้งออกประเทศไทยเอง ทำงบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในกำร
เข้ำและออกจำกประเทศ 

 กำรท่องเท่ียวประเทศเวียดนำมนัน้จะต้องมีกำรเข้ำชมสินค้ำของทำงรัฐบำล เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวดงักล่ำว คือ ร้ำนยำ 
ร้ำนไม้ไผ่, ร้ำนมะพร้ำว, ร้ำนขนม เป็นต้น หำกท่ำนใดไม่เข้ำร้ำนดงักล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทัวร์เพ่ิม ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ ำน
รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขดงักลำ่วแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ รำคำพิเศษ ส ำหรับ จ ำนวนผู้ เดินทำง 20 ท่ำนขึน้ไป ออกเดินทำงได้แน่นอน ถ้ำจ ำนวนผู้ เดินทำง 15 - 20 ท่ำน ทำง
บริษัทฯ ออกเดินทำง แตจ่ะไมม่ีหวัหน้ำทวัร์จำกเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีพูดภำษำไทยได้  คอยรับท่ีสนำมบิน
เวียดนำม และ จะคอยบริกำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงท่ีประเทศเวียดนำมเป็นอย่ำงดี แต่ถ้ำต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน ทำงบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทำงในกรุ๊ปนัน้ 

 
 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 


