
 

 

ทวัรเ์วียดนามดดี ี!!  
SWITZERLAND VIETNAM 3D 

ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน 

  ดืม่ดํ่ากับอากาศบริสุทธิ ์ณ เมอืงซาปา  
คาราวะสุสานลุงโฮ วรีบุรุษของชาวเวียดนาม  

ชมโชวหุ์น่กระบอกนํา้หน่ึงเดยีวในโลก 
จุใจกับการช้อปป้ิง ณ ถนน 36 สาย 

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันทีห่น่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 
04.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประต ู1-2 เคานเ์ตอร ์สายการบินแอรเ์อเซีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  

 
07.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงฮานอย เท่ียวบินท่ี FD642 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครื่อง 
08.45 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

นาํท่านออกเดินทางสู ่จงัหวดัลาวไก โดยรถบสัปรบัอากาศ  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ออกเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอาํเภอหนึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัลาวไก ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 - 5.5 ชั่วโมง 

เมืองซาปา ตัง้อยู่สงูกว่าระดบันํา้ทะเลประมาณ 1500 เมตร  นาํชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้น
ชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี ้ชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุด
ตา โดยเราจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเทา้เย่ียมชมหมูบ่า้น รวมระยะทางประมาณ 3 กม. 

 
  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

   นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั SAPA LODGE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่  



 

 

วันทีส่อง เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย ์– 
ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า –ชมโชวร์ะบาํตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา้ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านสมัผสั ภูห่ามโหร่ง ชมซาปาในมมุสงู จุดชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นราย
ลอ้มไปดว้ยเทือกเขา และ เทือกเขาเหล่านีก้็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ  จะมียอดเขาท่ีสงู
โดดเดน่ท่ีสดุในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี ้นบัว่าเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในแถบอิน
โดจีน สงูถงึ 3,143 เมตรในสวนซาปา มีทัง้สวนกลว้ยไม ้และดอกไม ้ 
 

 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางกลบั ลาวไก ชมสินคา้และชอ้ปป้ิงเขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ณ ตลาด ก๊อกเหลียว COCLEU 
จากนัน้เดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยรถบสัปรบัอากาศ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 – 5.5 ชม.   นาํท่านขา้ม สะพาน

แสงอาทิตย ์ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ีตาํนานกล่าวว่า ในสมัยท่ี
เวียดนามทาํสงคราม สูร้บกบัประเทศจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะ
ทหารจากจีนไดส้กัที ทาํใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าลอ่งเรือท่ีทะเลสาบแห่งนี ้ไดม้ีปฎิหารย ์เตา่ขนาดใหญ่ตวั
หนึ่งไดร้บัดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพ่ือทาํสงครามกับประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดร้บัดาบมานั้น พระองคไ์ด้
กลบัไปทาํสงคราม อีกครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจีน ทาํใหบ้า้นสงบสขุ เมื่อเสรจ็ศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ด้
นาํดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้  



 

 

 
 

นาํชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเช่ือว่า 
เตา่ตวันี ้คือเตา่ศกัดิส์ิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาชา้นาน   
 

 
 

จากนัน้ใหท้่านอิสระช้อปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุง
ฮานอย ทัง้ของท่ีระลกึ ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ย่ีหอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, 
Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ จากนัน้ชมการแสดง ระบาํตุ๊กตาหุน่กระบอกนํา้  
ศิลปกรรมประจาํชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น
กระบอก (เชิดจากในนํา้ผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆ ของคณะละคร) 



 

 

 
 ค ํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั DANG ANH HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

วันทีส่าม ฮานอย – จัตุรัสบาดงิห ์– สุสานประธานาธิบด ีโฮจิมินห ์– ทาํเนียบประธานาธิบด ี– บ้านพักลุงโฮ – 
วัดเจดยีเ์สาเดยีว – พพิธิภัณฑโ์ฮจิมินห ์– วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – 
กรุงเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดิน เดินทางสู ่จัตุรัสบาดงิห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้า่นคาํประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้
จากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นาํท่านคาราวะ สุสาน

ประธานาธิบดี โฮจิมินห ์(ห้ามถ่ายรูป!! สสุานประธานาธิบดีโฮจิมินห ์ จะปิดบริการทุกวนัจนัทร ์และ ศกุรข์อง
สปัดาห ์และ จะปิดบริการประมาณเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563 ซึ่งลูกคา้สามารถถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก) 
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ี้รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งไดท้าํการเก็บรกัษาศพไวเ้ป็นอย่างดีไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมี
เจา้หนา้ท่ีดแูลไวอ้ย่างเขม้งวด  

 



 

 

ชม ทาํเนียบประธานาธิบด ีท่ีทางรฐับาลเวียดนามสรา้งใหท้่านโฮจิมินห ์แต่ท่านไม่อยู่ แต่ท่านเลือกท่ีจะอยู่บา้นไม ้
หลงัเลก็ ซึง่อยู่หลงัทาํเนียบแทน ทาํเนียบแห่งนี ้จงึเป็นสถานท่ีรบัแขกบา้นแขกเมืองแทน  

 
จากนัน้เขา้ชม บ้านพักลุงโฮ ท่ีสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั ยกพืน้สูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพักผ่อนและ
ตอ้นรบัแขก ชัน้บนเป็นหอ้งทาํงานและหอ้งนอน  

 
จากนัน้ชม วัดเจดียเ์สาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั ตัง้อยู่กลางสระบวั วดัแห่งนี ้สรา้งขึน้เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาใหแ้ก่ 
เจา้แม่กวนอิม โดยตาํนานไดก้ล่าวว่า ไดม้ีกษัตริยอ์งคห์นึ่งอยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่
สมหวงัสกัทีจนคืนหนึ่งไดส้บิุนเห็นพระโพธิสตัวก์วนอิมไดม้าปรากฎท่ีสระดอกบวัและไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์
สมใจจงึไดส้รา้งวดัแห่งนีข้ึน้กลางสระบวัเพ่ือเป็นการขอบคณุพระโพธิสตัวก์วนอิม  



 

 

 
จากนัน้เขา้ชม พพิธิภัณฑโ์ฮจมิินห ์ซึง่จดัแสดงชีวประวตัิของลงุโฮตัง้แตเ่ดก็จนโต จนกระทั่งตาย  

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN  

นาํชม วิหารวรรณกรรม วดัโบราณซึ่งมีประวตัิความเป็นมายาวนานนบัรอ้ยปีและเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก อีกทัง้
ยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบ จอ้งวน ในสมยัโบราณ     

 
 



 

 

จากนัน้ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความสาํคญักบัประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตัง้อยู่
ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสดุในเมืองฮานอย ภายในวดัมีตน้มหา
โพธ์ิท่ีนาํมา จากประเทศอินเดีย และเจดียห์ลายชัน้สาํหรบัไหวพ้ระเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  

 
20.50 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เทีย่วบนิที ่FD645 

22.40 น. ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการในบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตยีง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดยีวเพิม่ 

25-27 ม.ค. 63 9,999 บาท    2,900 บาท 
01-03 ก.พ. 63 9,999 บาท 2,900 บาท 
13-15 ม.ิย. 63 10,900 บาท 2,900 บาท 
05-07 ก.ค. 63 11,500 บาท 2,900 บาท 
21-23 ส.ค. 63 10,900 บาท 2,900 บาท 
04-06 ก.ย. 63 
11-13 ก.ย. 63 
26-28 ก.ย. 63 

10,900 บาท 2,900 บาท 

03-05 ต.ค. 63 
31 ต.ค.- 02 พ.ย. 63 

10,900 บาท 2,900 บาท 

07-09 พ.ย. 63 
21-23 พ.ย. 63 
28-30 พ.ย. 63 

10,900 บาท 2,900 บาท 

05-07 ธ.ค. 63 11,500 บาท 2,900 บาท 
12-14 ธ.ค. 63 10,900 บาท 2,900 บาท 

 

 

ในกรณีทีผู้่โดยสาร มีไฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกับวันเดนิทางที่
ทา่นได้ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งใหกั้บทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แอรเ์อเซีย (FD) 
 คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 2 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โคช้ปรบัอากาศรถรบั-สง่สนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 
 อตัราคา่เขา้ชมสถานท่ีท่ีระบไุวใ้นรายการ 
 ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยอายุต ํ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสงูกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 คา่ระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรมั 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 3 USD/

วนั  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั หรือ คา่ใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิม, 

คา่นํา้หนกักระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบินกาํหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาขึน้ 

เงือ่นไขการจองทัวร ์
 งวดที ่1 กรุณาวางเงินมดัจาํในการสาํรองท่ีนั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีไดท้าํการจองภายใน 3 วนั) และท่ีนั่งจะถกูยืนยนัเม่ือ

ไดร้บัคา่มดัจาํแลว้เท่านัน้ 
 งวดที ่2 ชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่อ งบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื่อง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นสาํคญั 



 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 หากตั๋วเครื่องบินทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 
 นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพั่ก 
 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบนํา้ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เขา้และออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือ รา้นยา 
รา้นไมไ้ผ่, รา้นมะพรา้ว, รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักลา่วแลว้ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไมม่ีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได ้คอยรบัท่ีสนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถา้ตํ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าทีเ่หลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถอืหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 


