
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันที่ 1  กรุงเทพ-ฮานอย 
15.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง

เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

18.20 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ 
SL180 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.55 ช่ัวโมง) 

 ***บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง*** 
20.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานสูตัวเมืองกรุง

ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปในป ค.ศ. 2010 ซึ่งเมืองแหงนี้ยังคง
รักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน  ทานไดชมสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส  ตึก 
อาคารที่สําคัญตาง นําทานเขาสูที่พัก 
พักที่ Firt Eden Hotel, Sunries Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 2  ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห-ซาปา-ตลาดคนเดิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานชม จัตุรัสบาดิงห สถานที่ที่ทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนาม
พนจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเปน
เมืองข้ึนของฝรั่งเศสอยู ถึง 48ป จากน้ันนําทานชมทําเนียบประธานาธิบดี ปจจุบันใชเปนที่
รับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝาหามเขาไปใกล แตมีเชือกกั้น
ใหถายรูปไดในระยะไกล ชม บานพักโฮจิมินห ที่เคยพํานักอยูในชวงป พ.ศ. 2501-2512 
บานพักสรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้นดวยเสาสูง ช้ันลางโปรงไมมีผนัง เปนที่พักผอนและ
ตอนรับแขก ชั้นบนสุดเปนหองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานจะเรียบงาย สะอาด มี
ขนาดเล็ก สมกับเปนตัวอยางที่ดี จนไดรับการยกยองเปนบิดาของประเทศเวียดนาม จากน้ัน
นําทาน ชมวัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกช่ือวาวัดแหงรัก สรางดวยไมทั้งหลัง เปนศาลาเกงจีน
หลังเดียวขนาดเล็ก ต้ังอยูบนตนเสาเดียวปกอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายใน
ประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แตละมือถือของมงคลรวม 8 อยาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคารSEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตชื่อดัง 
  นําทานเดินทางสูเมืองซาปา ซึ่งต้ังอยูทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกับชายแดน

จีน อยูในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยูบนระดับความสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 1,650 เมตร 
จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ที่น่ีจึงเปนแหลงปลูกผักและผลไมเมืองหนาวที่สําคัญของ
เวียดนาม อีกทั้งยังเปนดินแดนแหงขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุมากที่สุดใน
เวียดนามอีกดวย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาข้ึนเปนเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่
เวียดนามเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชม.) 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สุดพิเศษ!! ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัด 
นําทานอิสระชอปปงที ่ตลาดLove Market มีสนิคาใหทานเลือกชอปปงมากมาย ไมวาจะ
เปนสินคาพืน้เมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปปงใหอยางจุใจ 
พักที่ Azure Sapa Hotel, Sapa Green Hotel, Sapa Logde Hotel หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

วันที่ 3  ซาปา-ฟานซิปน-หมูบานก๊ัต ก๊ัต-ลาวไก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานออกเดินทางสูสถานีซาปา เพื่อข้ึนรถรางเมืองซาปา สไตลยุโรป เพื่อไปยังสถานี
กระเชาข้ึนยอดเขาฟานซีปน ทานจะไดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามระหวางทางที่รถรางวิ่งผาน
หุบเขา นําทานเปล่ียนน่ังกระเชาเพื่อข้ึนยอดเขาฟานซิปน ซึ่งเปนกระเชา 3 สายแบบไม
หยุดพักที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวถึง 6,292 เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ระหวาง
น่ังกระเชาทานจะไดเพลินเพลินและชมวิวดานลางแบบพาโนรามา สูยอดเขาฟานซิปนซึ่งเปน
ยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนไดรับการขนานนามวา “หลังคา
แหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ เมื่อถึงจุดสูงสุดของยอดเขาใหเวลาทุกทานไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่
สวยงามราวกับอยูบนเมฆหมอกผานยอดเขาที่เขียวขจี และพลาดไมไดกับการถายรูปคู
พีระมิดบนยอดเขาฟานซิปนเพื่อเช็คอินใหโลกรูวาเปนผูพิชิตยอดเขาแหงน้ีแลว หลังจากนั้น
เดินทางสูสถานีตานทางฟานที่ปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร สุดพิเศษ!! BUFFET FANSIPAN 
นําทานชม หมูบานชาวเขากาตกาต ซึ่งเปนหมูบานชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซา
ปา ชมทิวทัศนอันสวยงาม ชมไรนาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้ง
เขา สวยงามดังภาพวาด นําทานเดินชมวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวเขาภายในหมูบาน 
ชมสินคาพื้นเมืองของที่ระลึก ชมวิถีชีวิตพื้นถิ่นของชนเผาหลากหลาย โดยเฉพาะมงดําและ
เผาเยาแดง และเลือกซื้อสินคาหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบาน ชมน้ําตกกั๊ตกั๊ต อีก
หน่ึงความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา นําทานเดินทางสูเมืองลาวไก เดินทางโดย
รถโคชปรับอากาศ ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ขางทางและ
วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม อิสระชอปปงที่ตลาดชายแดนจีน-เวียดนาม 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Duc Huy Grand Lao Cai Hotel, Lao Cai Royal Hotel หรือเทียบเทา 4ดาว 
 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 4  ซาปา-ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน36สาย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอยเสนทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหวางแวะเลือกดูรานสินคารานOTOP 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานชมวิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สรางในสมัยพระเจาหลีไทโตง 

อุทิศใหแดขงจ้ือ วิหารน้ีอยูติดกับกว็อกต่ือยาม เปนโรงเรียนของพวกขุนนางและเปน 



 
  มหาวิทยาลัยแหงชาติแหงแรกของเวียดนาม จากน้ันนําทานชมวัดหงอกเซิน ตังอยูที่ใจ

กลางของทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใหญที่สุดและเหมือนดวงตาสองดวงของฮานอย ชม
วัดที่เกาที่สุดของเมืองหลวงฮานอย ความเปนมาของวัดแหงนี้ 1,500 กวาป วัดที่กูชาติกู
เมืองของประเทศเวียดนาม จากน้ันคณะไปชอปปงอยางสาใจอยูที่ ถนน 36 สาย ไดเวลา
แกสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

เย็น  รับประทานอาหารขนมปง(บั๋นหมี่) ขนมปงเวียดนามที่ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศ 
ฝรั่งเศสหรือเรียกอีกชื่อวา"แซนดวิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

21.15 น.  ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ 
SL185 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

23.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราคาบริการ 

 

กําหนดวันเดินทาง 
กมุภาพันธ  - เมษายน 63 

ราคา 

ผูใหญ เดก็ พักเดีย่ว 

ศุกร - จันทร 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63 10,999 10,999 3,500 
ศุกร - จันทร 06-09 มี.ค. 63 11,999 11,999 3,500 
ศุกร - จันทร 13-16 มี.ค. 63 11,999 11,999 3,500 
ศุกร - จันทร 20-23 มี.ค. 63 11,999 11,999 3,500 
ศุกร - จันทร 27-30 มี.ค. 63 11,999 11,999 3,500 
ศุกร - จันทร 03-06 เม.ย. 63 13,999 13,999 3,500 
ศุกร - จันทร 10-13 เม.ย. 63 15,999 15,999 3,500 
ศุกร - จันทร 12-15 เม.ย. 63 15,999 15,999 3,500 
ศุกร - จันทร 17-20 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 
ศุกร - จันทร 24-27 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 
อาทิตย - พธุ 26-29 เม.ย. 63 9,999 9,999 3,500 
 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ /  

เดก็ทารกทานละ 7,000 บาท ตองมีอายุไมเกนิ 2 ปบริบูรณ ณ วันเดนิทางไปและกลบั 
*คาบริการขางตนเฉพาะนกัทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท  

คาทัวรไมรวมคาทปิคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่นทานละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ตอ
ทาน   

*ชําระที่สนามบนิกอนออกเดินทาง* 
ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบงัคบั** 

ตามมาตรฐานการใหทปิ วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
 



 

อัตราคาบริการนี้รวม 
  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
  คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
  คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  
  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ ไม รวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน 
ชําระทีส่นามบินในวันเดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทปิ วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน 

หลังจากทําการจอง และชําระคาทัวรสวนที่เหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีไมชําระเงิน
หรือไมชําระเงินตามกําหนด ไมวากรณีใดใดจะถือวาทานสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรน้ันๆ  

**กรณีเดนิทางชวงวันหยดุยาว เชน สงกรานต ปใหม ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 
10,000 บาท** 

2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานที ่21 เปนตนไปชําระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวาคณะ
เดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทานจะจองทวัรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหชําระเพิ่ม
ตามเงื่อนไขของบริษัท 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

4. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขา
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซึ่ง

เมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ 
ทั้งส้ิน  เวนแต 

1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน 
บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด โดย
ตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และ
วันหยุดราชการ) 

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออก
ต๋ัวเครื่องบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่
จายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง 
(ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

3.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดใน
วันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + 
สวนตางของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาที่ไดจายไป
ลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง 
(ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 
 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 

30 ทาน โดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 
3. รายการทองเทีย่ว โรงแรมที่พัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน 

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหา
รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่
จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยว
บางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทาง
พรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  



 
12. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุก

ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
13. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 

หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองให
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

15. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

ขอควรระวงั  
-กรณถีือหนังสือเดินทางตางชาต ิกรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซาเขาประเทศเวยีดนาม กบัเจาหนาที่
ทุกครั้ง 
-กรณลีกูคาที่ตองเดนิทางดวยเทีย่วบินในประเทศ  กอนตัดสนิใจซือ้ทัวร โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกบัทางบริษทํทัวร กอนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเทีย่วเทาน้ัน คาทวัรที่ชําระกบัผูจัด เปนการชําระขาด
กอนเดินทางและผูจัดไดชําระตอใหกบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เทีย่วตางๆ แบบ
ชําระขาดกอนออกเดนิทางเชนกัน ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการ
ไมวาดวยสาเหตใุด หรือไดรับการปฎเิสธเขาหรือออกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทย
และประเทศเวียดนาม ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทกุกรณ ี
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตตดิตวัมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไม
ต่ํากวา 6  เดือน หรือ 180วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
หมายเหต ุ: สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดนิทางกบับิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 


