
 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางเส้นทางการบิน 

เส้นทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-HAN ฮานอย 12.20 – 14.20 VN 610  2 ชั่วโมง 
ฮานอย HAN-BKK สุวรรณภูมิ 15.40 – 17.55 VN 619  2.10 ชั่วโมง 



 

 
 

ตารางการเดินทาง 

วันที่ สถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร 

โรงแรมท่ีพัก  
เช้า กลางวัน เย็น 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่
เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม – ซาปา – ตลาด
ไนท์มาเก็ต 

- -  
LACASA HOTEL  3 ดาว  

หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  ซาปา – โบสถ์หิน – นั่งรถราง+ขึ้นกระเช้าสู่ ยอด
เขาฟานซีปัน – Moana Sapa Cafe    

LACASA HOTEL 3 ดาว  
หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้าน Cat Cat Village – ฮานอย – 
ถนน 36 สายเก่า    

HONG HA HOTEL 3 ดาว  
หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ฮานอย - ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) วัดเฉินก๊วก 
– ทะเลสาบตะวันตก – ออกเดินทางจาก เมือง
ฮานอย - กลับสู่ประเทศไทย 

  -  

 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียวจ่ายเพ่ิม 

31 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 19,999 บาท 19,500 บาท 18,900 บาท 2,900 บาท 

02-05 ก.พ. 66 
10-13 ก.พ. 66 
23-26 ก.พ. 66 

14,500 บาท 14,000 บาท 13,500 บาท 2,900 บาท 

04-07 มี.ค. 66 16,500 บาท 16,000 บาท 15,500 บาท 2,900 บาท 

10-13 มี.ค. 66 
16-19 มี.ค. 66 

14,500 บาท 14,000 บาท 13,500 บาท 2,900 บาท 

 



 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา – ตลาดไนทม์าเก็ต      (-/-D) 

09.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แถว L11-17 (ทางด้านใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน 
เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน  

12.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ VN610 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเคร่ือง 

 
14.20 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

นําท่านออกเดินทางสู่  เมืองซาปา ซึ่งเป็นอําเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เมืองซาปา ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1500 เมตร  โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 

 ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (โรงแรม) 
  หลังอาหาร นําทุกท่านเดินชม ตลาดไนท์มาเก็ต สัมผัสบรรยากาศยามค่ําคืนของเมืองซาปา และเลือกซื้อสินค้า

พื้นเมืองต่างๆ   
   นําท่านเข้าสู่ที่พัก LACASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง ซาปา – โบสถ์หิน – นั่งรถราง+ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาฟานซีปัน – Moana Sapa Cafe (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านผ่านชมโบสถ์ผ่านชม โบสถ์หิน The Ancient Stone เป็นโบสถ์ฝรัง่เศสที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความ
โดดเด่นสวยงาม ด้วยวัสดุอิฐสีน้ําตาลแดง ที่นี่จะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีการเปิดไฟสสี่องสว่าง จะได้
บรรยากาศสวยงาม  นําทุกท่าน นั่งรถรางใหม่ จากสถานีตัวเมืองซาปา ขึ้นสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือขึ้นยอดเขา
ฟานซีปัน  ให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
นําท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาฟานซีปัน  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามและในอินโดจีน ด้วยความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 3,143  เมตร  จึงได้รบัการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” ซึ่งกระเช้าไฟฟ้าสามารถนั่งได้ถึง 30 
คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที (รวมค่ากระเช้าใหญ+่ค่ารถราง)  หมายเหตุ : หากวันที่เดินทางไปฟานซีปัน 
แล้วกระเช้ามีการปิดปรับปรุงเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ใดๆ ทีไ่ม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ ทางบริษทัจะทํา
การคืนเงินค่ากระเช้าให้ท่านละ 1,000 บาท 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (บุฟเฟ่ต์ SUN WORLD) 
  นําท่านเดินทางสู่  โมอาน่า MOANA SAPA CAFE  จุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา  พร้อมชมความ

งามของหุบเขา Muong Hoa ได้อย่างเต็มที่  ด้วยแนวคิดและการออกแบบที่แยบยลจึงทําให้มีจุดเช็คอินที่สวยงาม
ถึง 7 จุด เปรียบเสมือนเกาะบาหลีขนาดเล็กใจกลางซาปา  

  



 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ชาบูแซลมอน + ไวน์แดง ท่านละ 1 แก้ว) 
   นําท่านเข้าสู่ที่พัก LACASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้าน Cat Cat Village – ฮานอย - ถนน 36 สายเก่า (B/L/D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ 
ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดตา โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้าเยี่ยมชม
หมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 3 กม.  

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง 
ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของ
ใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 



 

รองเท้า 
 ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
   นําท่านเข้าสู่ที่พัก HONG HA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ฮานอย - ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบ
ตะวันตก  - กรุงเทพฯ        (B/L/-) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่  จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก
ฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นําท่านชม สุสานประธานาธิบดี 
โฮจิมินห์ (บริเวณด้านนอก)วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศ
เอกราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดี
ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด  

 
จากนั้นชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ที่
นํามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั้นสําหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  



 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

เดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
15.40 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 619 
17.55 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ 
 

 
 
 

*** ราคาน้ียังไม่รวมค่าทิป *** 
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาท 
ชําระค่าทิปไกด์+หัวหน้าทัวร์+คนขับรถ ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทําการจองไว้กบัทางบริษทัฯ 
กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

ทุกกรณี 
 
 

อัตรานี้รวม 

 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 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 



 

คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 
ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหาร
เป็นพิษเท่านั้น”)  

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ประกันการคุ้มครองการรักษาโควิด มูลค่า 10,000 USD 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ชําระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, 

ค่านํ้าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ทําการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยัน
เมื่อได้รับค่ามัดจําแล้วเท่านั้น 

 งวดที่ 2 ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, 
ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่ งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้บริการอ่ืนๆ เป็นสําคัญ 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

 ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

 หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
 

 
 
 



 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา 
ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้เดินทาง 15-20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ํากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


