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ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-HAN ฮานอย 11.55 – 13.55 VN 610  2 ชัว่โมง 

ฮานอย HAN-BKK สุวรรณภูม ิ 15.55 - 18.05 VN 619  2.10 ชัว่โมง 
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ตารางการเดินทาง 

วันท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 
รายละเอียด อาหาร 

โรงแรมท่ีพกั  
เชา้ กลางวัน เย็น 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออก

เดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม – 

ซาปา – ตลาดไนทม์าเก็ต 

- - ✓ 
LACASA HOTEL  3 ดาว  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง  ซาปา – โบสถหิ์น – นัง่รถราง+ขึ้ นกระเชา้สู่ 

ยอดเขาฟานซีปัน – Moana Sapa Cafe 
✓ ✓ ✓ 

LACASA HOTEL 3 ดาว  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ซาปา – หมู่บา้น Cat Cat Village – ฮานอย 

– ถนน 36 สายเก่า 
✓ ✓ ✓ 

HONG HA HOTEL 3 ดาว  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ฮานอย - ฮานอย – จตุัรสับาดิงห ์– สุสาน

ประธานาธิบดี โฮจิมินห ์(ชมดา้นนอก) 

วดัเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวนัตก – ออก

เดินทางจาก เมืองฮานอย - กลบัสู่ประเทศ

ไทย 

✓ ✓ -  

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่และเด็กเสริมเตียง

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

(เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ) 

พกัเดียวจ่ายเพิ่ม 

01 - 04 เม.ย. 66 

08 - 11 เม.ย. 66 
13,999 บาท 13,500 บาท 2,900 บาท 

12 – 15 เม.ย. 66 

15 – 18 เม.ย. 66 
16,900 บาท 16,500 บาท 2,900 บาท 

20 - 23 เม.ย. 66 13,999 บาท 13,500 บาท 2,900 บาท 

06 - 09 พ.ค. 66 

19 - 22 พ.ค. 66 

31พ.ค. - 03 มิ.ย 66 

13,555 บาท 13,555 บาท 2,900 บาท 

02 - 05 มิ.ย. 66 16,900 บาท 16,500 บาท 2,900 บาท 

04 - 07 มิ.ย. 66 15,900 บาท 15,500 บาท 2,900 บาท 

07 - 10 มิ.ย. 66 

15 - 18 มิ.ย. 66 

23 - 26 มิ.ย. 66 

13,999 บาท 13,500 บาท 2,900 บาท 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่และราคาเตียงเสริม 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็ก(ไม่เกิน 6 ขวบ) 

ไม่เสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวจ่ายเพิ่ม 

05 - 08 ก.ค. 66 

08 - 11 ก.ค. 66 

15 - 18 ก.ค. 66 

22 - 25 ก.ค. 66 

13,999 บาท 13,500 บาท 2,900 บาท 

02 - 05 ส.ค. 66 13,999 บาท 13,500 บาท 2,900 บาท 

12 - 15 ส.ค. 66 17,900 บาท 17,500 บาท 2,900 บาท 

13 - 16 ส.ค. 66 15,900 บาท 15,500 บาท 2,900 บาท 

18 - 21 ส.ค. 66 

23 - 26 ส.ค. 66 
13,555 บาท 13,555 บาท 2,900 บาท 

13 - 16 ก.ย. 66 

16 - 19 ก.ย. 66 

28 ก.ย. – 1 ต.ค. 66 

13,555 บาท 13,555 บาท 2,900 บาท 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ  โปรดสอบถาม ** 

 

รายละเอียดโปรแกรม 

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

09.00 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แถว L11-17 (ทางดา้นใน) เคาน์เตอร์ สาย

การบิน เวียดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

11.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ VN610 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครื่อง 

 

13.55 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองซาปา ซึ่งเป็นอ าเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เมืองซาปา ตั้งอยู่สูงกว่า

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร  โดยรถบสัปรบัอากาศ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (โรงแรม) 

  หลงัอาหาร น าทุกท่านเดินชม ตลาดไนทม์าเก็ต สมัผัสบรรยากาศยามค า่คืนของเมืองซาปา และเลือกซื้ อ

สินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ   

   น าท่านเขา้สู่ที่พกั LACASA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง ซาปา – โบสถห์ิน – นัง่รถราง+ขึ้ นกระเชา้สู่ ยอดเขาฟานซีปัน – Moana Sapa Cafe (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชมโบสถผ่์านชม โบสถหิ์น The Ancient Stone เป็นโบสถฝ์รัง่เศสที่สรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 

มีความโดดเด่นสวยงาม ดว้ยวสัดุอิฐสีน ้าตาลแดง ที่น่ีจะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีการเปิดไฟสีส่อง

สว่าง จะไดบ้รรยากาศสวยงาม  น าทุกท่าน นัง่รถรางใหม่ จากสถานีตัวเมืองซาปา ขึ้ นสู่สถานีกระเชา้

ไฟฟ้า เพื่อขึ้ นยอดเขาฟานซีปัน  ใหท้่านไดส้มัผัสกบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้งทาง   
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น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า สู่ ยอดเขาฟานซีปัน  เป็นยอดเขาท่ีสูงที่สุดในเวียดนามและในอินโดจีน ดว้ย

ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 3,143  เมตร  จึงไดร้บัการกล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอินโดจีน” ซึ่งกระเชา้

ไฟฟ้าสามารถนัง่ไดถึ้ง 30 คน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที (รวมค่ากระเชา้ใหญ่+ค่ารถราง)  

หมายเหตุ : หากวนัที่เดินทางไปฟานซีปัน แลว้กระเชา้มีการปิดปรบัปรุงเน่ืองจากสภาพอากาศหรือ

เหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่สามารถขึ้ นกระเชา้ได ้ทางบริษัทจะท าการคืนเงินค่ากระเชา้ใหท้่านละ 1,000 บาท 
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เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  (บุฟเฟ่ต ์SUN WORLD) 

  น าท่านเดินทางสู่  โมอาน่า MOANA SAPA CAFE  จุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา  พรอ้ม

ชมความงามของหุบเขา Muong Hoa ไดอ้ย่างเต็มที่  ดว้ยแนวคิดและการออกแบบที่แยบยลจึงท าใหมี้จุด

เช็คอินที่สวยงามถึง 7 จุด เปรียบเสมือนเกาะบาหลีขนาดเล็กใจกลางซาปา   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ชาบูแซลมอน + ไวนแ์ดง ท่านละ 1 แกว้) 

   น าท่านเขา้สู่ที่พกั LACASA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม ซาปา – หมู่บา้น Cat Cat Village – ฮานอย - ถนน 36 สายเก่า (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าชม หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน

หมู่บา้นน้ี ชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ที่สวยงามกวา้งสุดตา โดยเราจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ในการ

เดินเทา้เยี่ยมชมหมู่บา้น รวมระยะทางประมาณ 3 กม.  
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยรถบัสปรับอากาศ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม.  จากน้ันใหท้่าน

อิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้ง

ของที่ระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ยี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, 

Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   น าท่านเขา้สู่ที่พกั HONG HA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี่ ฮานอย - ฮานอย – จตัุรสับาดิงห ์– สุสานประธานาธิบด ีโฮจิมินห ์(ชมดา้นนอก) วัดเฉินกว๊ก 

– ทะเลสาบตะวันตก  - กรุงเทพฯ        (B/L/-) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  จัตุรัสบาดิงห์ ลานกวา้งที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิสรภาพของ

เวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของฝรัง่เศสอยู่ถึง 84 ปี น า

ท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (บริเวณดา้นนอก)วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท้ี่รวม

เวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้ับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่าน

ประธานาธิบดี ซึ่งไดท้ าการเก็บรกัษาศพไวเ้ป็นอย่างดีไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมีเจา้หน้าที่ดูแลไวอ้ย่างเขม้งวด  
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จากน้ันชม วัดเฉินก๊วก เป็นวดัจีนที่มีความเก่าแก่และมีความส าคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่าง

มากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย 

ภายในวดัมีต้นมหาโพธ์ิท่ีน ามา จากประเทศอินเดีย และเจดียห์ลายชั้นส าหรับไหวพ้ระเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลแก่ชีวิต  

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

เดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

15.55 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ VN 619 

18.05 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

*** ราคาน้ียงัไมร่วมค่าทิป *** 
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มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาท 

ช าระค่าทิปไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ที่สนามบิน ณ วนัเดินทาง 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดนิทางที่ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์

ไลน์ (VN) 

✓ ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

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

** โรงแรมที่ระบใุนโปรแกรม สามารถปรบัเปล่ียน วนัท่ีเขา้พกัไดต้ามความเหมาะสม** 

✓ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่ระบุไวใ้นรายการ 

✓ ค่าโคช้ปรบัอากาศรถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (หวัหน้าทวัรส์ าหรบักรุ๊ป 15 ท่านขึ้ นไป) 

✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานที่ท่ีระบุไวใ้นรายการ   

✓ บริการน ้าด่ืมบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน 

✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กว่า 6 

ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนใน

กรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”)  

อตัราน้ีไม่รวม 

 ประกนัการคุม้ครองการรกัษาโควิด มูลค่า 10,000 USD 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว หรือ ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่า

เครื่องด่ืมที่สัง่เพิ่ม, ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าน ้าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล 

กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าท าวีซ่า / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 
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 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,    การ

ถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

▪ กรุณาวางเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากที่ไดท้ าการจองภายใน 3 วนั  ที่นั่งจะถูกยืนยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ าแลว้

เท่าน้ัน  

▪ ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

▪ ในกรณีท าการจองก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

▪ การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

กรณียกเลิก 

• แจง้ยกเลิก 30 วัน ขึ้ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง

ไม่น้อยกว่า 60 วนั ** 

• แจง้ยกเลิก 21-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 3,000 บาท  

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทั้งหมดในทุกกรณี** 

• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง  

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี** 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสาร

ไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะต้องใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว่้าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและ

ตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

▪ ทางบริษัทไดส้ ารองที่นัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 8,000–15,000 บาท แลว้แต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดินทาง  

▪ หากตัว๋เครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว่้าจะ

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน 

▪ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋หมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล์ และที่นัง่จะเป็นการ RAMDOM จึงไม่สามารถล๊อคที่นั่ง

ได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไม่ไดท้ี่นัง่ติดกนั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของทางสายการบิน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

▪ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single), ห้องคู่ 

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

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

▪ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึ่งข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
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การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน

ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มี

ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

▪ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว 

คือ รา้นยา รา้นเยื่อไมไ้ผ่, รา้นหยก, รา้นไข่มุก , รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิ่ม 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป คอนเฟิรม์เดินทางและมีหัวหน้าทวัร์ดูแลตลอดการ

เดินทาง 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  

นับจากวนัเดินทางกลบัถึงไทย 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
 

 

✓   
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