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GOOD MORNING SAPA 

<< ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน >> 4 วนั 3 คืน  

บินเวียดนามแอรไ์ลน ์(VN) 

พกั ซาปา 2 คืน 

พิเศษ !! ชาบูแซลมอน + บุฟเฟ่ตบ์นยอดเขาฟานซีปัน 
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ตารางการเดินทาง 

วนัที่ สถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร 

โรงแรมที่พกั  
เชา้ กลางวนั เยน็ 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่

เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม – ซาปา – ตลาด

ไนทม์าเก็ต 

   
LACASA HOTEL  3 ดาว  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง  ซาปา – หมูบ่า้น Cat Cat Village – โบสถหิ์น – 

นัง่รถราง+ขึ้ นกระเชา้สู๋ ยอดเขาฟานซีปัน  
   

LACASA HOTEL 3 ดาว  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ซาปา – ฮานอย – จตุัรสับาดิงห ์– สุสาน

ประธานาธิบดี โฮจิมินห ์(ชมดา้นนอก) – 

วดัเฉินกว๊ก – ทะเลสาบตะวนัตก - ทะเลสาบคืน

ดาบ – ถนน 36 สายเก่า 

   
HONG HA HOTEL 3 ดาว  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ออกเดินทางจาก เมืองฮานอย - กลบัสู่ประเทศ

ไทย 
    

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-HAN ฮานอย 12.35 – 14.35 VN 614 2 ชัว่โมง 

ฮานอย HAN-BKK สุวรรณภูมิ 08.35 – 10.45 VN 611 2.10 ชัว่โมง 

 

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา – ตลาดไนทม์าเก็ต      (-/-D) 

09.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แถว L11-17 (ทางดา้นใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน 

เวียดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

12.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เท่ียวบินท่ี VN614 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครื่อง 

 

14.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

น าท่านออกเดินทางสู่   เมืองซาปา ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงตั้ งอยู่ในจังหวัดลาวไก เมืองซาปา ตั้ งอยู่สูงกว่า

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร  โดยรถบสัปรบัอากาศ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (โรงแรม) 
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  หลงัอาหาร น าทุกท่านเดินชม ตลาดไนทม์าเก็ต สมัผัสบรรยากาศยามค า่คืนของเมืองซาปา และเลือกซ้ือสินคา้

พ้ืนเมืองต่างๆ   

   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั LACASA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง ซาปา – หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village – โบสถห์ิน – นัง่รถรางข้ึนสถานีกระเชา้ฟานซีปัน –  

 ข้ึนกระเชา้ฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน       (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าชม หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นน้ี 

ชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุดตา โดยเราจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเทา้เยี่ยมชม

หมู่บา้น รวมระยะทางประมาณ 3 กม.  

 

ผ่านชม โบสถหิ์น The Ancient Stone เป็นโบสถฝ์รัง่เศสท่ีสรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม 

ดว้ยวสัดุอิฐสีน ้าตาลแดง ท่ีน่ีจะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนท่ีมีการเปิดไฟสีส่องสวา่ง จะไดบ้รรยากาศสวยงาม  น า

ทุกท่าน นัง่รถรางใหม่ จากสถานีตวัเมืองซาปา ขึ้ นสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้า เพ่ือข้ึนยอดเขาฟานซีปัน  ใหท่้านได้

สมัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่งสองขา้งทาง   
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (บุฟเฟ่ต)์ 

 
น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า สู่ ยอดเขาฟานซีปัน  เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเวยีดนามและในอินโดจีน ดว้ยความสูง

จากระดบัน ้าทะเล 3,143  เมตร  จึงไดร้บัการกล่าวขานวา่ “หลงัคาแหง่อินโดจีน” ซ่ึงกระเชา้ไฟฟ้าสามารถนัง่ได้

ถึง 30 คน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที (รวมค่ากระเชา้ใหญ+่ค่ารถราง)  หมายเหตุ : หากวนัท่ีเดินทาง

ไปฟานซีปัน แลว้กระเชา้มีการปิดปรบัปรุงเน่ืองจากสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีไม่สามารถขึ้ นกระเชา้ได ้

ทางบริษัทจะท าการคืนเงินค่ากระเชา้ใหท่้านละ 1,000 บาท 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ชาบูแซลมอน + ไวนแ์ดง) 

   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั LACASA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม ซาปา – ฮานอย – จตัรุสับาดิงห ์– สุสานประธานาธิบดี โฮจมิินห ์(ชมดา้นนอก) – วดัเฉินกว๊ก – 

ทะเลสาบตะวนัตก - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สายเก่า     (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยรถบสัปรบัอากาศ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม. 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  จตัุรสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านค าประกาศอิสรภาพของเวยีดนามพน้

จากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของฝรัง่เศสอยู่ถึง 84  ปี น าท่านชม สุสาน

ประธานาธิบดี โฮจิมินห ์(บริเวณดา้นนอก)วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ี้รวมเวียดนามเป็นประเทศ 

และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้ับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซ่ึงไดท้ าการเก็บ

รกัษาศพไวเ้ป็นอยา่งดีไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมีเจา้หน้าท่ีดูแลไวอ้ยา่งเขม้งวด  

 
 

จากน้ันชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก

ตั้งอยูใ่จกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุดในเมืองฮานอย ภายในวดัมี

ตน้มหาโพธ์ิท่ีน ามา จากประเทศอินเดีย และเจดียห์ลายชั้นส าหรบัไหวพ้ระเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ  
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  น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าวว่า ในสมัยท่ี

เวียดนามท าสงคราม สูร้บกับประเทศจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถ

เอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทัย เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้ปฎิหารย ์เต่า

ขนาดใหญ่ตัวหน่ึงไดร้บัดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์ไดร้บัดาบมา

น้ัน พระองค์ไดก้ลับไปท าสงคราม อีกครั้ง และได้รบัชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นสงบสุข เม่ือเสร็จศึก

สงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่น้ี  

   
 

  จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุง

ฮานอย ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ยีห่อ้ต่างๆ เช่น Samsonite, 
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Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HONG HA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ ฮานอย - กรุงเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

09.25 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี VN615 

11.35 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ 

 

 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดียวจา่ยเพิ่ม 

11 – 14 ส.ค. 65 14,500 บาท 14,000 บาท 13,500 บาท 2,900 บาท 
06 – 09 ต.ค 65 13,900 บาท 13,500 บาท 12,900 บาท 2,900 บาท 
13 - 16 ต.ค 65 14,500 บาท 14,000 บาท 13,500 บาท 2,900 บาท 

21 - 24 ต.ค 65 

22 – 25 ต.ค 65 
15,900 บาท 15,500 บาท 14,900 บาท 2,900 บาท 

27 - 30 ต.ค 65 13,900 บาท 13,500 บาท 12,900 บาท 2,900 บาท 

 

*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิป *** 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาท 

ช าระค่าทิปไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ที่สนามบิน ณ วนัเดินทาง 

***ราคาน้ีไม่รวม ค่าประกนัการคุม้ครองรกัษาโควิด 200 บาท / ท่าน*** 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บั

ทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

**การเตรยีมตวัก่อนเดินทางเขา้ประเทศเวียดนาม** 

• ตอ้งแสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรกัษาโควิด มลูค่า 10,000 USD 

• ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้ นไป  ตอ้งแสดงเอกสารการฉีดวคัซีนครบโดส หรือ 2 เข็ม 

• เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี ไม่ตอ้งแสดงใบฉีดวคัซีน แต่ตอ้งแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชัว่โมง  

ก่อนการเดินทาง 
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อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอรไ์ลน์ 

(VN) 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งส้ิน 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 

 ค่าโคช้ปรบัอากาศรถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติ เหตุ จะคุ ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยอายุต า่กว่า 6 ปี 

หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่ับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้

เอาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้ง

ระบุในใบรบัรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”)  

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ประกนัการคุม้ครองการรกัษาโควดิ มูลค่า 10,000 USD 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตัว หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

เพ่ิม, ค่าน ้าหนักกระเป๋าท่ีเกินกวา่ทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาข้ึน 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 งวดท่ี 1 กรุณาวางเงินมดัจ าในการส ารองท่ีนัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากท่ีไดท้ าการจองภายใน 3 วนั) และท่ีนัง่จะถูก

ยนืยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 งวดท่ี 2 ช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือทั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่ับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 

 ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา

เดินทาง  

 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
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 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทาง

เจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห ้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single), ห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกั

แบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้ง

ใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและเวยีดนาม 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธ

ในการเขา้และออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดังกล่าว คือ 

รา้นยา รา้นไมไ้ผ่, รา้นมะพรา้ว, รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือ

วา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ านวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผูเ้ดินทาง 15-20 ท่าน 

ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทัวรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแต่จะมี ไกด์ทอ้งถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได ้คอยรบัท่ี

สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอยา่งดี แต่ถา้ต า่กวา่ 15 ท่าน ทาง

บริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊น้ัน 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 
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** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 


