
 

 

รหัสทัวร PVC1901129 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (SL) 
ด่ืมด่ํากับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คารวะสุสานลุงโฮ 
ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน   Cat Cat Village   จัตุรัสบาดิงห 
วัดเจดียเสาเดียว   ชมโชวหุนกระบอกน้ําหน่ึงเดียวในโลก 
จุใจกับการชอปปم�ง ณ ถนน 36 สาย   พิเศษ !! บุฟเฟ�ตนานาชาติ SEN 
 

 



 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอก

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

AIR (SL) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน  

 
07.10 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย เท่ียวบินที ่SL180 พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบน

เครื่อง 
09.05 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมือง

ฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา ในสมัยท่ีเวียดนามทําสงคราม สูรบกับ
ประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือที่
ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีปฎิหารย เตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดรับดาบวิเศษมาใหพระองค 
เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรบัดาบมาน้ัน พระองคได
กลับไปทําสงคราม อีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานสงบสุข 
เม่ือเสรจ็ศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี  

 
 
 
 
 



 

 

นําชม วดัหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ 
เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัวน้ี คือ
เตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี
มาเปนเวลาชานาน   
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ถนน 36 สายเกา 
แหลงขายของที่ระลึกและสินคาพ้ืนเมืองที่ใหญที่สุด
ของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน 
กระเป�าก็อปปم� ยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabonรองเทา     

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  จากน้ันชมการแสดง ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา  

ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม และมีแหงเดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของ
เครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสดๆ ของคณะละคร) 

   นําทานเขาสูที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง ฮานอย – ซาปา – หมูบานชาวเขา Cat Cat Village  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู จังหวัดลาวไก โดยรถบสัปรับอากาศ  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ออกเดินทางสู เมืองซาปา ซึ่งเปนอําเภอหน่ึงตั้งอยูในจังหวัดลาวไก ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง เมืองซาปา ตั้งอยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร  นําชม 
หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบาน
ชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวติความเปนอยูของชาวเขา
ในหมูบานน้ี ชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ท่ี
สวยงามกวางสุดตา โดยเราจะใชเวลาประมาณ 1 
ชม. ในการเดินเทาเยี่ยมชมหมูบาน รวมระยะทางประมาณ 3 กม. 

 คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเขาสูที่พัก HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่สาม เมืองซาปา – ภูเขาหามโหรง – นํ้าตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ตลาด
กอกเหลียว COCLEU -ฮานอย 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานสัมผัส ภูหามโหรง ชมซาปาในมุมสูง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชม
ทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดานรายลอมไปดวยเทือกเขา และ เทือกเขาเหลาน้ี
ก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ  จะมียอดเขาท่ีสูงโดดเดน
ที่สุดในบรรดายอดอ่ืนๆคือ ฟานซีปน ของเทือกเขา
หวางเหลี่ยนเซินน้ี นับวาเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบ
อินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรในสวนซาปา มีทั้งสวน
กลวยไม และดอกไม   
 
 
 
 
 
 

 
   นําทานชม Silver Water Fall น้ําตกสีเงินที่ขึ้นช่ือในเมืองซาปา  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางกลับ ลาวไก ชมสินคาและชอปปم�งเขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ณ 
ตลาด กอกเหลียว COCLEU 
จากน้ันเดินทางสู กรุงฮานอย โดยรถบัสปรบัอากาศ ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ชม. 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
    นําทานเขาสูที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห – ทําเนียบ
ประธานาธิบดี – บานพักลุงโฮ – วัดเจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑโฮจิมินห – 
วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินกวก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เดินทางสู จัตุรัสบาดิงห ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคํา
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลังจาก
เวียดนามตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป นําทานคาราวะ สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห (หามถายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห  จะปด
บริการทุกวันจันทร และ ศุกรของสัปดาห และ จะปดบรกิารต้ังแตวนัที่ 4 กันยายน 
– 4 ธันวาคม 2562  ซึ่งลูกคาสามารถถายรปูบริเวณดานนอก) วีรบุรุษตลอดกาล
ของชาวเวียดนาม ผูที่รวมเวียดนามเปนประเทศ และยังเปนผูประกาศเอกราช
ใหกับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพทานประธานาธิบดี ซ่ึงไดทําการเก็บ
รักษาศพไวเปนอยางดีไมใหเนาเปم�อย โดยมีเจาหนาท่ีดูแลไวอยางเขมงวด ชม 
ทําเนียบประธานาธิบด ีที่ทางรัฐบาลเวียดนามสรางใหทานโฮจิมนิห แตทานไมอยู 
แตทานเลือกที่จะอยูบานไม หลังเล็ก ซ่ึงอยูหลังทําเนียบแทน ทําเนียบแหงน้ี จึง
เปนสถานที่รับแขกบานแขกเมืองแทน  
 
 
 
 

 
 

จากน้ันเขาชม บานพักลุงโฮ ที่สรางดวยไมท้ังหลัง ยกพื้นสูงมีใตถุนเหมือนบาน
ไทยสมัยกอน เปนทีพ่ักผอนและตอนรับแขก ช้ันบนเปนหองทํางานและหองนอน 
จากน้ันชม วัดเจดียเสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ต้ังอยูกลางสระบวั วัดแหงน้ี สราง
ขึ้นเพ่ือถวายเปนพุทธบูชาใหแก เจาแมกวนอิม โดยตํานานไดกลาววา ไดมีกษัตริย
องคหน่ึงอยากไดพระโอรสมากและรอมาเปนเวลานานยังคงไมสมหวังสักทีจนคืน
หน่ึงไดสุบินเห็นพระโพธิสัตวกวนอิมไดมาปรากฎที่สระดอกบัวและไดประธาน
โอรสใหกับพระองค สมใจจึงไดสรางวัดแหงน้ีขึ้นกลางสระบัวเพื่อเปนการขอบคุณ



 

 

พระโพธิสัตวกวนอิม  
 
 
 

 
 

จากน้ันเขาชม พิพิธภัณฑโฮจิมินห ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตั้งแตเด็กจนโต 
จนกระทั่งตาย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ�ตนานาชาติ SEN ) 
นําชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเปนมายาวนาน
นับรอยปและเปนมหาวิทยาลัยแหงแรก อีกทั้งยังเปนสถานที่ใชสอบ 
จองวน ในสมัยโบราณ    จากน้ันชม วัดเฉินกวก เปนวัดจีนที่มี
ความเกาแกและมีความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเปนอยาง
มากตั้งอยูใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่
สวยงามและใหญที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีตนมหาโพธ์ิที่
นํามา จากประเทศอินเดีย และเจดียหลายชั้นสําหรับไหวพระเพ่ือ
ความเปนสริิมงคลแกชีวิต  

 
 
 
 
 
 
20.45  น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินTHAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ 
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 9,999 บาท 2,700 บาท 
17-20 พ.ค. 62 
19-22 พ.ค. 62 11,900 บาท 2,700 บาท 

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

9,999 บาท 2,700 บาท 

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

9,999 บาท 2,700 บาท 

05-08 ก.ค. 62 
07-10 ก.ค. 62 9,999 บาท 2,700 บาท 

12-15 ก.ค. 62 
14-17 ก.ค. 62 11,999 บาท 2,700 บาท 

19-22 ก.ค. 62 
21-24 ก.ค. 62 9,999 บาท 2,700 บาท 

26-29 ก.ค. 62 
28-31 ก.ค. 62 11,999 บาท 2,700 บาท 



 

 

02-05 ส.ค. 62 
04-07 ส.ค. 62 9,999 บาท 2,700 บาท 

09-12 ส.ค. 62 
11-14 ส.ค. 62 11,999 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 

9,999 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 
20-23 ก.ย. 62 
22-25 ก.ย. 62 
27-30 ก.ย. 62 
29 ก.ย.- 02 ต.ค. 62 

9,999 บาท 2,700 บาท 

04-07 ต.ค. 62 
06-09 ต.ค. 62 9,999 บาท 2,700 บาท 

11-14 ต.ค. 62 12,500 บาท 2,700 บาท 
13-16 ต.ค. 62 11,999 บาท 2,700 บาท 
18-21 ต.ค. 62 9,999 บาท 2,700 บาท 
20-23 ต.ค. 62 11,999 บาท 2,700 บาท 
25-28 ต.ค. 62 
27-30 ต.ค. 62 
 
 

9,999 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 

9,999 บาท 2,700 บาท 

 
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงนิคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี 
 
อัตรานี้รวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ช้ันประหยัด (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง 

โดยสายการบิน  ไทยไลออนแอร (SL) 
 คาท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 

ทาน/หอง) 
 คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
 คาโคชปรบัอากาศรถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ 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 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”)  

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, 

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

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม, คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินกวาทางสายการบิน
กําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับราคาขึ้น 
 
เงื่อนไขการจองทัวร 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่น่ัง ทานละ 5,000 บาท (หลังจากที่ไดทําการจอง

ภายใน 3 วัน) และที่น่ังจะถูกยืนยันเม่ือไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 
 งวดที่ 2 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือท้ังหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
 
กรณียกเลิก 
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ท่ีไมสามารถ คืน

เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 
 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทกุกรณี 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบรกิาร เพื่อให
พิจารณาอีกครั้ง ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

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

 หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บ คาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3-6 เดือนเปนอยางนอย 

 น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลอืผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหอง
ที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

 
 
 
 
 
 



 

 

การเดินทางเปนครอบครัว 
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรบั

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

 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถอื
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

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

 
 



 

 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา รานไมไผ, รานมะพราว, รานขนม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 20 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน 
ถาจํานวนผูเดินทาง 15 - 20 ทาน ทางบรษิัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจาก
เมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยได คอยรับที่สนามบินเวียดนาม 
และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเปนอยางดี แตถาตํ่ากวา 
15 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน 

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


