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SWITZERLAND VIETNAM 3D
ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน

ดื่มด่ากับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
จุใจกับการช้ อปปิ ้ ง ณ ถนน 36 สาย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง

กรุ งเทพฯ – ฮานอย – ซาปา

07.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้ าหน้ าที่
ของบริ ษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่ อง
ถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็ นอาเภอหนึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัดลาวไก
ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง เมืองซาปา ตังอยู
้ ส่ งู กว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร
 รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่ า

10.00 น.
11.45 น.
เที่ยง

ค่า

วันที่สอง

เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ภูเขาห่ ามโหร่ ง – ฮานอย – ถนน 36 สายเก่ า

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ งดา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี ้
ชมแปลงนาข้ าวแบบขัน้ บันได ที่สวยงามกว้ างสุดตา โดยเราจะใช้ เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้ าเยี่ยมชม
หมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 3 กม.
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เที่ยง

ค่า

นาท่านสัมผัส ภูห่ามโหร่ ง ชมซาปาในมุมสูง จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้ านราย
ล้ อมไปด้ วยเทือกเขา และ เทือกเขาเหล่านี ้ก็ได้ ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ จะมียอดเขาที่สงู
โดดเด่ น ที่ สุ ด ในบรรดายอดอื่ น ๆคื อ ฟานซี ปั น ของ
เทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี ้ นับว่าเป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ
ในแถบอินโดจี น สูงถึง 3,143 เมตรในสวนซาปา มีทัง้
สวนกล้ วยไม้ และดอกไม้
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันเดิ
้ นทางสู่ กรุ งฮานอย โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.
 รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ณ ถนน 36 สายเก่ า
แหล่ ง ขายของที่ ร ะลึ ก และสิ น ค้ า พื น้ เมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุด ของกรุ ง
ฮานอย ทัง้ ของที่ ร ะลึ ก ของกิ น ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน
ภาพเขียน กระเป๋ าก็อปปี ้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling,
Roxy, Billabong รองเท้ า
 นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อ
เทียบเท่ า

วันที่สาม

ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทาเนียบประธานาธิบดี – บ้ านพักลุงโฮ –
วัดเจดีย์เสาเดียว – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – วิหารวรรณกรรม วัดเฉินก๊ วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้ างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้ อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้ น
จากฝรั่ งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมื องขึ ้นของฝรั่ งเศสอยู่ถึง 84 ปี นาท่านคาราวะ สุ สาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ ามถ่ ายรู ป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิ ดบริ การทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของ
สัปดาห์ และ จะปิ ดบริ การตังแต่
้ วันที่ 4 กันยายน – 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งลูกค้ าสามารถถ่ายรู ปบริ เวณด้ านนอก)
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวี ยดนาม ผู้ที่รวมเวี ยดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผู้ประกาศเอกราชให้ กับประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิ บดี ซึ่งได้ ทาการเก็บรั กษาศพไว้ เป็ นอย่างดีไม่ให้ เน่าเปื่ อย โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลไว้ อย่างเข้ มงวด ชม ทาเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้ างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่
อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทาเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี ้ จึงเป็ นสถานที่รับแขกบ้ านแขกเมือง
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แทน

จากนันเข้
้ าชม บ้ านพักลุงโฮ ที่สร้ างด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ ง ยกพื ้นสูงมีใต้ ถุนเหมือนบ้ านไทยสมัยก่อน เป็ นที่พักผ่อนและ
ต้ อนรับแขก ชันบนเป็
้
นห้ องทางานและห้ องนอน จากนันชม
้ วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตังอยู
้ ่กลางสระบัว
วัดแห่งนี ้ สร้ างขึ ้นเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาให้ แก่ เจ้ าแม่กวนอิม โดยตานานได้ กล่าวว่า ได้ มีกษัตริ ย์องค์หนึ่งอยากได้
พระโอรสมากและรอมาเป็ นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึ่งได้ สบุ ินเห็นพระโพธิสตั ว์กวนอิมได้ มาปรากฎที่
สระดอกบัวและได้ ประธานโอรสให้ กับพระองค์ สมใจจึงได้ สร้ างวัดแห่งนี ้ขึ ้นกลางสระบัวเพื่อเป็ นการขอบคุณพระ
โพธิสตั ว์กวนอิม

เที่ยง

 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN )
นาท่านข้ าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี ้มีตานาน
กล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทาสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริ ย์แห่งเวียดนามได้ สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั
ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้ สกั ที ทาให้ เกิดความท้ อแท้ พระทัย เมื่อได้ มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี ้ ได้ มีปฎิ
หารย์ เต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้ รับดาบวิเศษมาให้ พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้ รับ
ดาบมานัน้ พระองค์ได้ กลับไปทาสงคราม อีกครัง้ และได้ รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้ บ้านสงบสุข เมื่อเสร็ จศึก
สงครามแล้ ว พระองค์ได้ นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้
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นาชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้ วย ศาลเจ้ าโบราณ และ เต่าสต๊ าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า
เต่าตัวนี ้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี ้มาเป็ นเวลาช้ านาน นาชม วิหารวรรณกรรม วัด
โบราณซึง่ มีประวัติความเป็ นมายาวนานนับร้ อยปี และเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทังยั
้ งเป็ นสถานที่ใช้ สอบ จ้ องวน
ในสมัยโบราณ
จากนันชม
้ วัดเฉินก๊ วก เป็ นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสาคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็ นอย่างมากตังอยู
้ ่
ใจกลางเมืองและบริ เวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สดุ ในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหา
โพธิ์ที่นามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั้นสาหรับไหว้ พระเพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต

20.20 น.
22.20 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินTHAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL185
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริ การ



อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

03-05 พ.ย. 60
10-12 พ.ย 60
17-19 พ.ย 60
24-26 พ.ย. 60
01-03 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
01-03 ม.ค. 61
05-07 ม.ค. 61
12-14 ม.ค. 61
19-21 ม.ค. 61
26-28 ม.ค. 61
02-04 ก.พ. 61
09-11 ก.พ 61
16-18 ก.พ.61
23-25 ก.พ. 61

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ราคาเด็กไม่ เสริม
เตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ าน)

พักเดียวเพิ่ม

9,500 บาท
10,555 บาท
10,900 บาท
9,500 บาท

9,500 บาท
10,555 บาท
9,500 บาท

1,900 บาท
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02-04 มี.ค. 61

10,555 บาท

09-11 มี.ค. 61
16-18 มี.ค. 61

9,500 บาท

ในกรณีท่ ผี ้ ูโดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่
ท่ านได้ ทาการจองไว้ กับทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋ว
ดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
อัตรานีร้ วม







ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน ไทยไลอ้ อนแอร์ (SL)
ค่าที่พกั โรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า รวมทังสิ
้ ้น 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
ค่าอาหารครบทุกมื ้อตลอดรายการ
ค่าโค้ ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบตั ิเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยอายุต่ากว่า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี
คุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ น
พิษเท่านัน”)
้
 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้ านอาหาร, ทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย 3 USD/
วัน (สาหรับหัวหน้ าทัวร์ ตามแต่ความพอใจในการให้ บริ การของลูกค้ าเป็ นสาคัญ) ฯลฯ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม,
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าที่เกินกว่าทางสายการบินกาหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ ้น

เงื่อนไขการจองทัวร์
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจาในการสารองที่นงั่ ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ ทาการจองภายใน 3 วัน) และที่นงั่ จะถูกยืนยันเมื่อ
ได้ รับค่ามัดจาแล้ วเท่านัน้
 งวดที่ 2 ชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทังหมด
้
14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริ ษัทฯจะคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ วันนัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิน,
ค่าวีซา่ , ค่ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทาเรื่ อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้ บริ การ เพื่อให้ พิจารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
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แจ้ งได้ ว่าจะสามารถคืนเงินได้ ทงหมด
ั้
หรื อ บางส่วน เพราะ จะขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้ บริ การอื่นๆ เป็ นสาคัญ

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
 ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
 นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้ องเป็ น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกายและอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double)
และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในเวียดนามมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า
ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย

การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก,
และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้ องให้ การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรั บผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี ้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การ
แจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้ าและออกจากประเทศ
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 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้ านยา
ร้ านไม้ ไผ่, ร้ านมะพร้ าว, ร้ านขนม เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทางบริ ษัทฯ จะขอถื อว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ ้นไป ออกเดินทางได้ แน่นอน ถ้ าจานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริ ษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้ าทัวร์ จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้ วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พดู ภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริ การทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็ นอย่างดี แต่ถ้าต่า กว่า 15 ท่าน ทางบริ ษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้

หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **

