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รหัสโปรแกรม : 24017 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

GOOD MORNING SAPA 
<< ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน >> 4 วนั 3 คนื  

บนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์(VN) 
พัก ซาปา 2 คนื 

พเิศษ !! ชาบแูซลมอน + บฟุเฟต่บ์นยอดเขาฟานซปีนั 
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ตารางการเดนิทาง 

วันที ่ สถานทีท่อ่งเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร 

โรงแรมทีพ่กั  
เชา้ กลางวนั เยน็ 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่
เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม – ซาปา – ตลาดไนท์
มาเก็ต 

   
LACASA HOTEL  3 ดาว  

หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  ซาปา – หมู่บ้าน Cat Cat Village – โบสถ์หิน – นั่ง
รถราง+ขึ้นกระเช้าสู๋ ยอดเขาฟานซีปัน     

LACASA HOTEL 3 ดาว  
หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ซาปา – ฮานอย – จัตุรัสบาดงิห์ – สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ชมด้านนอก( – วัดเฉิน
ก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - ทะเลสาบคืนดาบ – 
ถนน 36 สายเก่า 

   
HONG HA HOTEL 3 ดาว  

หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ออกเดินทางจาก เมืองฮานอย - กลับสู่ประเทศไทย     
 

ตารางเส้นทางการบิน 

เส้นทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 
สุวรรณภูมิ BKK-HAN ฮานอย 12.35 – 14.35 VN 614 2 ชั่วโมง 
ฮานอย HAN-BKK สุวรรณภูมิ 08.35 – 10.45 VN 611 2.10 ชั่วโมง 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา – ตลาดไนท์มาเก็ต      (-/-D) 
09.30 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แถว L11-17 (ทางด้านใน( เคาน์เตอร์ สายการบิน เวียดนาม 

แอร์ไลน์ (VN( โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  
12.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ VN614 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง 

 
14.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองซาปา ซึ่งเป็นอ าเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เมืองซาปา ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล
ประมาณ 1500 เมตร  โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 

 ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (โรงแรม( 
  หลังอาหาร น าทุกท่านเดินชม ตลาดไนท์มาเก็ต สัมผัสบรรยากาศยามค่ าคืนของเมืองซาปา และเลือกซื้อสินค้า
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พ้ืนเมืองต่างๆ   
   น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก LACASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่สอง ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – โบสถ์หิน – นั่งรถรางขึ้นสถานีกระเช้าฟานซีปัน –  
 ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน       (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านน้ี ชม
แปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ท่ีสวยงามกว้างสุดตา โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน รวม
ระยะทางประมาณ 3 กม.  

 
ผ่านชม โบสถห์ิน The Ancient Stone เป็นโบสถ์ฝรั่งเศสท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ด้วย
วัสดุอิฐสีน้ าตาลแดง ท่ีน่ีจะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนท่ีมีการเปิดไฟสีส่องสว่าง จะได้บรรยากาศสวยงาม  น าทุกท่าน 
นั่งรถรางใหม่ จากสถานีตัวเมืองซาปา ขึ้นสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  ให้ท่านได้สัมผัสกับความ
สวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (บุฟเฟ่ต์( 
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น าท่าน นั่งกระเชา้ไฟฟา้ สู่ ยอดเขาฟานซปีัน  เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเวียดนามและในอินโดจีน ด้วยความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 3,143  เมตร  จึงได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” ซึ่งกระเช้าไฟฟ้าสามารถนั่งได้ถึง 30 คน 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที (รวมคา่กระเชา้ใหญ+่คา่รถราง(  หมายเหตุ : หากวันท่ีเดินทางไปฟานซีปัน แล้ว
กระเช้ามีการปิดปรับปรุงเน่ืองจากสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ ทางบริษัทจะท าการคืน
เงินค่ากระเช้าให้ท่านละ 1,000 บาท 

 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ชาบูแซลมอน + ไวน์แดง( 
   น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก LACASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันทีส่าม ซาปา – ฮานอย – จตัรุสับาดงิห์ – สสุานประธานาธบิดี โฮจมิินห ์(ชมดา้นนอก( – วดัเฉนิก๊วก – ทะเลสาบ
ตะวนัตก - ทะเลสาบคนืดาบ – ถนน 36 สายเกา่     (B/L/D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก
ฝร่ังเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี น าท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮ
จิมินห์ (บริเวณด้านนอก(วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ท่ีรวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอก
ราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ท าการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่า
เป่ือย โดยมีเจ้าหน้าท่ีดูแลไว้อย่างเข้มงวด  

 
 

จากน้ันชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ท่ี
น ามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั้นส าหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  



(VIT-GM01-VN) 
 

 

 
 
  น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าวว่า ในสมัยท่ีเวียดนามท า

สงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้
สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เม่ือได้มาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงได้รับดาบ
วิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมาน้ัน พระองค์ได้กลับไปท าสงคราม 
อีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ 
ทะเลสาบแห่งน้ี  

   
 
  จากน้ันให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินค้าพ้ืนเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย ท้ัง

ของท่ีระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ยี่ ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, 
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Roxy, Billabong รองเท้า 
 ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
   น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HONG HA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันทีส่ี ่ ฮานอย - กรงุเทพฯ  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
09.25 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี VN615 
11.35 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ 
 

 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น( 

ราคาเดก็เสรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน( 

ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน( 

พกัเดยีวจา่ยเพิม่ 

11 – 14 ส.ค. 65 14,500 บาท 14,000 บาท 13,500 บาท 2,900 บาท 
06 – 09 ต.ค 65 13,900 บาท 13,500 บาท 12,900 บาท 2,900 บาท 
13 - 16 ต.ค 65 14,500 บาท 14,000 บาท 13,500 บาท 2,900 บาท 

21 - 24 ต.ค 65 
22 – 25 ต.ค 65 

15,900 บาท 15,500 บาท 14,900 บาท 2,900 บาท 

27 - 30 ต.ค 65 13,900 บาท 13,500 บาท 12,900 บาท 2,900 บาท 
 

*** ราคานีย้งัไมร่วมค่าทิป *** 
มัคคเุทศก์ทอ้งถิ่น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย 1,500 บาท 
ช าระค่าทปิไกด+์หวัหน้าทัวร์+คนขับรถ ทีส่นามบิน ณ วันเดนิทาง 

***ราคานีไ้มร่วม ค่าประกันการคุ้มครองรักษาโควิด 200 บาท / ทา่น*** 
ในกรณทีี่ผูโ้ดยสาร มไีฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกับวนัเดนิทางที่ทา่นได้ท าการจองไวก้บัทางบรษิัทฯ 
กรณุาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการช าระเงินคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผิดชอบทกุ

กรณ ี
 

**การเตรยีมตวักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศเวียดนาม** 
• ต้องแสดงเอกสารประกนัการคุ้มครองรักษาโควิด มูลค่า 10,000 USD 

• ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป  ต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส หรือ 2 เข็ม 
• เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ไม่ต้องแสดงใบฉีดวัคซีน แตต่้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง  

ก่อนการเดินทาง 
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อัตรานีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ 

(VN( 
 ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง( 
 ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่  เสียชี วิตเนื่องจากอุบัติ เหตุ  จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 6 ปี 
หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้
เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง( วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้อง
ระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”(  

 ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม 
อัตรานีไ้มร่วม 

 ประกันการคุ้มครองการรักษาโควิด มูลค่า 10,000 USD 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง( 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่ง

เพิ่ม, ค่าน้ าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น  
 

เงือ่นไขการจองทัวร์ 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจ าในการส ารองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ท าการจองภายใน 3 วัน( และที่นั่งจะถูก
ยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจ าแล้วเท่านั้น 

 งวดที่ 2 ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ 
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ ว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น( 
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไปยัง

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคัญ 
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ขอ้มลูเพิม่เติมเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิและทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
 ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง  

 หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม( ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

ขอ้มลูเพิม่เติมเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่  หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิ เศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่าน
และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดิ นทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษั ทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
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 ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) 
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้เดินทาง 15-20 ท่าน 
ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่
สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ ากว่า 15 ท่าน ทาง
บริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น 
 

หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใช้งานไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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