
 

 

รหัสทัวร PVC1901122 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปน 4 วัน 3 คืน (SL) 
ด่ืมด่ํากับอากาศบริสุทธิ ์ณ เมืองซาปา น่ังกระเชา สูยอดเขาฟานซีปน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีน 
คารวะสุสานลุงโฮ พรอมชมโชวหุนกระบอกน้ําหน่ึง ชอปปم�ง ณ ถนน 36 สาย  
พิเศษ !! บุฟเฟ�ตนานาชาติ SEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – 

ถนน 36 สายเกา – ชมโชวระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา 
04.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION 

AIR (SL) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน  

 
07.10 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย เที่ยวบินท่ี SL180 พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบน

เคร่ือง 
09.05 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมือง

ฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา ในสมัยที่เวียดนามทําสงคราม สูรบกับ
ประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือที่
ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีปฎิหารย เตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดรับดาบวิเศษมาใหพระองค 
เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมาน้ัน พระองคได
กลับไปทําสงคราม อีกคร้ัง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานสงบสุข 
เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี  

 
 
 
 
 



 

 

นําชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ 
เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซ่ึงมีความเช่ือวา เตาตัวน้ี คือเตาศักด์ิสิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวท่ี
อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน   
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ถนน 36 สายเกา แหลงขายของท่ีระลึกและสินคา
พ้ืนเมืองที่ใหญท่ีสุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก 
ของกิน ของใช อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน 
กระเป�าก็อปปم� ย่ีหอตางๆ เชน Samsonite, 
Kipling, Roxy, Billabong รองเทา     

ค่ํา  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากน้ันชมการแสดง ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา  

ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม และมีแหงเดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของ
เคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยสดๆ ของคณะละคร) 

   นําทานเขาสูที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง ฮานอย - ลาวไก - ตลาดกอกเหลียว COCLEU - ซาปา – หมูบานชาวเขา Cat 

Cat Village  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู จังหวัดลาวไก โดยรถบัสปรับอากาศ ชมสินคาและชอปปم�ง
เขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ณ ตลาด กอกเหลียว COCLEU   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 
ออกเดินทางสู เมืองซาปา ซ่ึงเปนอําเภอ
หน่ึงต้ังอยูในจังหวัดลาวไก ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง เมืองซาปา 
ต้ังอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 
เมตร  จากน้ันนําชม หมูบานชาวเขา Cat 
Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาใน



 

 

หมูบานน้ี ชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได ท่ีสวยงามกวางสุดตา โดยเราจะใชเวลา
ประมาณ 1 ชม. ในการเดินเทาเย่ียมชมหมูบาน รวมระยะทางประมาณ 3 กม. 

 ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเขาสูที่พัก HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา  
 
วันที่สาม เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปน - ภูเขาหามโหรง - ฮานอย 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�าสู ยอดเขาฟานซีปน เปนยอดเขาท่ีสูงที่สุดในเวียดนามและ
ในอินโดจีน ดวยความสูงจากระดับน้ําทะเล 3,143 เมตร  จึงไดรับการกลาวขาน
วา “หลังคาแหงอินโดจีน” ซ่ึงกระเชาไฟฟ�าสามารถน่ังไดถึง 30 คน ใชเวลา
เดินทางประมาณ 20 นาที (รวมคากระเชาใหญ แตไมรวมคารถราง)  
หมายเหตุ : หากวันที่เดินทางไปฟานซีปน แลวกระเชามีการปดปรับปรุงเน่ืองจาก
สภาพอากาศหรือเหตุการณใดๆ ท่ีไมสามารถข้ึนกระเชาได ทางบริษัทจะทําการ
คืนเงินคากระเชาใหทานละ 1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานสัมผัส ภูหามโหรง ชมซาปาในมุมสูง จุดชมวิวท่ีสูงที่สุดในซาปา ชม
ทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดานรายลอมไปดวยเทือกเขา และ เทือกเขาเหลาน้ี
ก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ  จะมียอดเขาท่ีสูงโดดเดน
ท่ีสุดในบรรดายอดอ่ืนๆคือ ฟานซีปน ของเทือกเขาหวางเหล่ียนเซินน้ี นับวาเปน
ยอดเขาที่สูงท่ีสุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรในสวนซาปา มีทั้งสวน
กลวยไม และดอกไม   



 

 

 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันเดินทางสู กรุงฮานอย โดยรถบัสปรับอากาศ ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ชม. 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
    นําทานเขาสูที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห – ทําเนียบประธานาธิบดี 

– บานพักลุงโฮ – วัดเจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑโฮจิมินห – วิหารวรรณกรรม - 
วัดเฉินกวก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เดินทางสู จัตุรัสบาดิงห ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคํา
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝร่ังเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจาก
เวียดนามตกเปนเมืองข้ึนของฝร่ังเศสอยูถึง 84 ป นําทานคาราวะ สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห (หามถายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห  จะปด
บริการทุกวันจันทร และ ศุกรของสัปดาห และ จะปดบริการต้ังแตวันท่ี 4 กันยายน 
– 4 ธันวาคม 2562 ซ่ึงลูกคาสามารถถายรูปบริเวณดานนอก) วีรบุรุษตลอดกาล
ของชาวเวียดนาม ผูท่ีรวมเวียดนามเปนประเทศ และยังเปนผูประกาศเอกราช
ใหกับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพทานประธานาธิบดี ซ่ึงไดทําการเก็บ
รักษาศพไวเปนอยางดีไมใหเนาเปم�อย โดยมีเจาหนาท่ีดูแลไวอยางเขมงวด ชม 
ทําเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสรางใหทานโฮจิมินห แตทานไมอยู 
แตทานเลือกท่ีจะอยูบานไม หลังเล็ก ซ่ึงอยูหลังทําเนียบแทน ทําเนียบแหงน้ี จึง



 

 

เปนสถานที่รับแขกบานแขกเมืองแทน  
 
 
 
 
 

 
จากน้ันเขาชม บานพักลุงโฮ ที่สรางดวยไมทั้งหลัง ยกพ้ืนสูงมีใตถุนเหมือนบาน
ไทยสมัยกอน เปนที่พักผอนและตอนรับแขก ช้ันบนเปนหองทํางานและหองนอน 
จากน้ันชม วัดเจดียเสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ต้ังอยูกลางสระบัว วัดแหงน้ี สราง
ข้ึนเพ่ือถวายเปนพุทธบูชาใหแก เจาแมกวนอิม โดยตํานานไดกลาววา ไดมีกษัตริย
องคหน่ึงอยากไดพระโอรสมากและรอมาเปนเวลานานยังคงไมสมหวังสักทีจนคืน
หน่ึงไดสุบินเห็นพระโพธิสัตวกวนอิมไดมาปรากฎที่สระดอกบัวและไดประธาน
โอรสใหกับพระองค สมใจจึงไดสรางวัดแหงน้ีข้ึนกลางสระบัวเพ่ือเปนการขอบคุณ
พระโพธิสัตวกวนอิม  
 
 
 
 
 
จากน้ันเขาชม พิพิธภัณฑโฮจิมินห ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮต้ังแตเด็กจนโต 
จนกระทั่งตาย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ�ตนานาชาติ SEN ) 
นําชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซ่ึงมีประวัติความเปนมายาวนานนับรอยปและ
เปนมหาวิทยาลัยแหงแรก อีกทั้งยังเปนสถานที่ใชสอบ จองวน ในสมัยโบราณ    
จากน้ันชม วัดเฉินกวก เปนวัดจีนที่มีความเกาแกและมีความสําคัญกับประชาชน
ชาวเวียดนามเปนอยางมากต้ังอยูใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก 
ทะเลสาบที่สวยงามและใหญที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีตนมหาโพธ์ิที่นํามา 



 

 

จากประเทศอินเดีย และเจดียหลายช้ันสําหรับไหวพระเพ่ือความเปนสิริมงคลแก
ชีวิต  

 
 
 
 

 
20.45 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที่ 

SL185  
22.45 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในการใน

บริการ 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ  
2-3 ทาน) 

ราคาเด็ก 
เสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ  
2 ทาน) 

ราคาเด็ก 
ไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ  
2 ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

12-15 พ.ค. 62 11,900 บาท 2,700 บาท 
17-20 พ.ค. 62 
19-22 พ.ค. 62 12,900 บาท 2,700 บาท 

24-27 พ.ค. 62 
26-29 พ.ค. 62 
31 พ.ค.- 03 มิ.ย. 62 

11,900 บาท 2,700 บาท 

02-05 มิ.ย. 62 
07-10 มิ.ย. 62 
09-12 มิ.ย. 62 

11,900 บาท 2,700 บาท 



 

 

14-17 มิ.ย. 62 
16-19 มิ.ย. 62 
21-24 มิ.ย. 62 
23-26 มิ.ย. 62 
28 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62 
30 มิ.ย.- 03 ก.ค. 62 
05-08 ก.ค. 62 
07-10 ก.ค. 62 11,900 บาท 2,700 บาท 

12-15 ก.ค. 62 
14-17 ก.ค. 62 12,900 บาท 2,700 บาท 

19-22 ก.ค. 62 
21-24 ก.ค. 62 11,900 บาท 2,700 บาท 

26-29 ก.ค. 62 
28-31 ก.ค. 62 12,900 บาท 2,700 บาท 

02-05 ส.ค. 62 
04-07 ส.ค. 62 11,900 บาท 2,700 บาท 

09-12 ส.ค. 62 
11-14 ส.ค. 62 12,900 บาท 2,700 บาท 

16-19 ส.ค. 62 
18-21 ส.ค. 62 
23-26 ส.ค. 62 
25-28 ส.ค. 62 
30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62 

11,900 บาท 2,700 บาท 

01-04 ก.ย. 62 
06-09 ก.ย. 62 
08-11 ก.ย. 62 
13-16 ก.ย. 62 
15-18 ก.ย. 62 

11,900 บาท 2,700 บาท 



 

 

20-23 ก.ย. 62 
22-25 ก.ย. 62 
27-30 ก.ย. 62 
29 ก.ย.- 02 ต.ค. 62 
04-07 ต.ค. 62 
06-09 ต.ค. 62 11,900 บาท 2,700 บาท 

11-14 ต.ค. 62 13,500 บาท 2,700 บาท 
13-16 ต.ค. 62 12,900 บาท 2,700 บาท 
18-21 ต.ค. 62 11,900 บาท 2,700 บาท 
20-23 ต.ค. 62 12,900 บาท 2,700 บาท 
25-28 ต.ค. 62 
27-30 ต.ค. 62 11,900 บาท 2,700 บาท 

01-04 พ.ย. 62 
03-06 พ.ย. 62 
08-11 พ.ย. 62 
10-13 พ.ย. 62 
15-18 พ.ย. 62 
17-20 พ.ย. 62 
22-25 พ.ย. 62 
24-27 พ.ย. 62 

11,900 บาท 2,700 บาท 

 
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 
 
 



 

 

อัตราน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง 

โดยสายการบิน  ไทยไลออนแอร(SL) 
 คาที่พักโรงแรมท่ีระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา รวมทั้งส้ิน 3 คืน (พัก 2-3 

ทาน/หอง) 
 คาอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 
 คาโคชปรับอากาศรถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ
ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีข้ึนอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”)  

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 
อัตราน้ีไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, 

รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 3 USD/วัน (สําหรับหัวหนาทัวรตามแตความ
พอใจในการใหบริการของลูกคาเปนสําคัญ) ฯลฯ 

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม, คาน้ําหนักกระเป�าท่ีเกินกวาทางสายการบิน
กําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาข้ึน 
 
 



 

 

เง่ือนไขการจองทัวร 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองท่ีน่ัง ทานละ 5,000 บาท (หลังจากที่ไดทําการจอง

ภายใน 3 วัน) และท่ีน่ังจะถูกยืนยันเม่ือไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 
 งวดที่ 2 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
 
กรณียกเลิก 
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืน

เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 
 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือให
พิจารณาอีกคร้ัง ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดท้ังหมด หรือ บางสวน เพราะ จะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

 หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บ คาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3-6 เดือนเปนอยางนอย 

 น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 



 

 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แต
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหอง
ท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

 
การเดินทางเปนครอบครัว 

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวท่ีตองไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตอง
ดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

 สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร 
จะไมรับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก
จากประเทศ 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา รานไมไผ, รานมะพราว, รานขนม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 20 ทานข้ึนไป ออกเดินทางไดแนนอน 
ถาจํานวนผูเดินทาง 15 - 20 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจาก
เมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได คอยรับท่ีสนามบินเวียดนาม 
และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเปนอยางดี แตถาต่ํากวา 
15 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน 

 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 


