
 

 

ทัวร์เวียดนามดีดี !!  
SWITZERLAND VIETNAM 3D 

ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน 

 ด่ืมดํ่ากับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา  
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบรุุษของชาวเวียดนาม  

จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย 
 
 
 
 

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN  

 
รายละเอียดโปรแกรม 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา  

04.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน  

07.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเคร่ือง 
09.05 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอําเภอหน่ึงต้ังอยู่ในจังหวัดลาว
ไก ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง เมืองซาปา ต้ังอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร   

 ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
   นําท่านเข้าสู่ที่พัก HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ภูเขาห่ามโหร่ง – ฮานอย – ถนน 36 สายเก่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน

น้ี ชมแปลงนาข้าวแบบข้ันบันได ที่สวยงามกว้างสุดตา โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้าเย่ียมชม
หมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 3 กม.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

นําท่านสัมผัส ภูห่ามโหร่ง ชมซาปาในมุมสูง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านราย
ล้อมไปด้วยเทือกเขา และ เทือกเขาเหล่าน้ีก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ  จะมียอดเขาที่
สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอด
อ่ื น ๆ คื อ  ฟ าน ซี ปั น  ข อ ง
เทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินน้ี 
นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
แถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 
เมตรในสวนซาปา มีทั้งสวน
กล้วยไม้ และดอกไม้   
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขาย
ของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้ง
ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน 
กระเป๋าก็อปป้ี ย่ีห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, 
Billabong รองเท้า     
 

   นําท่านเข้าสู่ที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

 

วันที่สาม ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทําเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์
เสาเดียว – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – 
ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่าน เดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้น
จากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นําท่านคาราวะ สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ของ
สัปดาห์ และ จะปิดบริการต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน – 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งลูกค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) 
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมี
เจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด ชม ทําเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่
อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งน้ี จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขก
เมืองแทน  
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันเข้าชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพ้ืนสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและ
ต้อนรับแขก ช้ันบนเป็นห้องทํางานและห้องนอน จากน้ันชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ต้ังอยู่กลางสระ
บัว วัดแห่งน้ี สร้างขึ้นเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตํานานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หน่ึง
อยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหน่ึงได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มา
ปรากฎท่ีสระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งน้ีขึ้นกลางสระบัวเพ่ือเป็นการ
ขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม  
 
 
 
 

 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN ) 
นําท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีตํานาน
กล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทําสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่
ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งน้ี ได้
มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์
ได้รับดาบมาน้ัน พระองค์ได้กลับไปทําสงคราม อีกคร้ัง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บ้านสงบสุข เมื่อ
เสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  

 
 
 
 
 
 
 

นําชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ 
เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเช่ือว่า เต่าตัวน้ี คือเต่าศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตัว
ที่ อาศัยอ ยู่ ในทะเลสาบแห่ งน้ีมาเป็นเวลาช้านาน     นําชม  วิหาร
วรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีและเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ     
จากน้ันชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสําคัญกับ
ประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากต้ังอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ 
ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย 
ภายในวัดมีต้นมหาโพธ์ิที่นํามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายช้ัน
สําหรับไหว้พระเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  
 
 
 
 
 
 

20.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินTHAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL185  
22.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการในบริการ 

 



 

 

อัตราคา่บริการ 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

10-12 ส.ค. 61 
12-14 ส.ค. 61 

10,500 บาท 1,900 บาท 

31 ส.ค.-02 ก.ย. 61 9,500 บาท 1,900 บาท 

07-09 ก.ย. 61 
14-16 ก.ย. 61 
21-23 ก.ย. 61 
28-30 ก.ย. 61 

9,500 บาท 1,900 บาท 

19-21 ต.ค. 61 10,500 บาท 1,900 บาท 
02-04 พ.ย. 61 
09-11 พ.ย. 61 
16-18 พ.ย. 61 
23-25 พ.ย. 61 

30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61 

9,500 บาท 1,900 บาท 

03-05 ธ.ค. 61 9,800 บาท 1,900 บาท 
07-09 ธ.ค. 61 10,500 บาท 1,900 บาท 
10-12 ธ.ค. 61 9,800 บาท 1,900 บาท 
14-16 ธ.ค. 61 
21-23 ธ.ค. 61 

9,500 บาท 1,900 บาท 

28-30 ธ.ค. 61 10,900 บาท 1,900 บาท 
04-06 ม.ค. 62 
11-13 ม.ค. 62 
18-20 ม.ค. 62 
25-27 ม.ค. 62 

9,500 บาท 1,900 บาท 

01-03 ก.พ. 62 
15-17 ก.พ. 62 
22-24 ก.พ. 62 

9,500 บาท 1,900 บาท 

08-10 ก.พ. 62 9,800 บาท 1,900 บาท 
01-03 มี.ค. 62 
08-10 มี.ค. 62 

9,500 บาท 1,900 บาท 



 

 

15-17 มี.ค. 62 
22-24 มี.ค. 62 
29-31 มี.ค. 62 

 

ในกรณีทีผู่้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทําการจองไว้กับ
ทางบรษัิทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าต๋ัวดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี 

 

อัตรานี้รวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน  ไทยไลอ้อนแอร์ 
(SL) 

 ค่าที่พักโรงแรมท่ีระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุตํ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 
ปี คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 
85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”
อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”)  

 ค่าระวางนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 

USD/วัน (สําหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสําคัญ) ฯลฯ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่ง

เพ่ิม, ค่านํ้าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจองทัวร ์

 งวดท่ี 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่น่ัง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ทําการจองภายใน 3 วัน) และที่น่ังจะถูก
ยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจําแล้วเท่าน้ัน 
 งวดที่ 2 ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าต๋ัว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ย่ืนเอกสารไปยัง

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอ่ืนๆ เป็นสําคัญ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบนิ 

 ทางบริษัทได้สํารองที่น่ังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง  

 หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่น่ัง Long leg ขึ้นอยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

 
 



 

 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน 
ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่
สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าตํ่ากว่า 15 ท่าน ทาง
บริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


