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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื :เดินทางโดยสายการบนิเวยีดเจท็แอร.์ 
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วนัแรก กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชวห์ุน่กระบอกนํ'า       � (เยน็) 

*+.,-น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั'น 4เคาทเ์ตอรส์ายการเวียดเจท็แอร ์ ประตู ,Viet Jet Air  
(VJ ) โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

*=.=-น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดยเที�ยวบนิ VJ902 

หมายเหตุ เนืAองจากตั BวเครืAองบนิของคณะเป็นตั Bวกรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กทีAนั Aงได ้ทีAนั Aงอาจจะไม่ไดน้ั Aงตดิกนัและไม่
สามารถเลอืกช่วงทีAนั AงบนเครืAองบนิไดใ้นคณะ ซึAงเป็นไปตามเงืAอนไขสายการบนิ    

*J.4-น.  เดินทางถงึ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�
เรยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิAนทีAเวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

จากนั+น   นําท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที�ต ั+งอยู่
ภาคเหนือ เป็นเมอืงที�มปีระวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  นาํท่านเดินทาง
ขา้มแม่นํ +าแดง แม่นํ +าสายลอยฟ้าที�อยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเห็นสะพานเหลก็
แห่งแรกของเวยีดนาม ที�ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร ั �งเศส ปจัจุบนั
ใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั+น กรุงฮานอยในอดตีไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นเมอืงหลวง
ที�สวยที�สุดในเอเชีย เรียกกนัว่า“Little Parris”เป็นเมอืงหลวงที�ไดร้บัการวาง
ผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่นํ +าลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมี
ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช้ื�อว่า City of Lakesมถีนนหนทางที�ร่มรื�นดว้ย
ตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียล ที�งดงามโดดเด่นมากกว่า
เมืองใด ๆในอินโดจีน ปจัจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ใหน้กั
เดินทางไดไ้ปสมัผสัเสน่หเ์มืองหลวงแห่งนี+ อย่างไม่เสื�อมคลายชมตวัเมือง 
ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ�งจะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึ�งเมอืง
แห่งนี+ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบฝรั �งเศส ตึก อาคารที�สาํคญัต่างๆ ยงัคง
เป็นการก่อสรา้ง สไตลฝ์ร ั �งเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรื�น และสบายตายิ�งนกันาํท่านชมการแสดงหุ่น
กระบอกนํ' าซึ�งเป็นศิลปะพื+นบา้นที�มชีื�อเสยีงท่านจะไดช้มเรื�องราวความรกัในเทพนิยายความภาคภมูใิจในความเป็นธรรมชาติ
และวถิชีาวบา้นเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี�ยวพชืผลการตกปลาการแขง่เรอืโดยใชหุ่้นกระบอกนํ+าท ั+งสิ+นจากนั+นนาํท่าน  

คํ Aา     �บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีAสอง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้นก ั ]ตก ั ]ต-ชมนํ'าตกสเีงนิ-ตลาดซาปา  � (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่จงัหวดัลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากกรุงฮานอยดว้ยระยะทางกว่า 
245กโิลเมตรเดนิทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซึ�งเป็นอาํเภอหนึ�งต ั+งอยู่ในจงัหวดั
ลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ40 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 
M ช ั �วโมง) ต ั+งอยู่สูงกว่าระดบันํ+าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

เทีAยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้
ดาํชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี+และชมแปลงนาขา้วแบบข ั+นบนัได ที�สวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนั+นนาํ
ท่านเดนิทางไปชมนํ+าตก Silver Water Fall (นํ' าตก ThacBac) นํ' าตกสเีงนิ ที�ขึ+นชื�อในเมอืงซาปา 

คํ Aา     �บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลทั 
พาทกุท่านชม ตลาดซาปา ซึ�งมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที�ออกมาจบัจ่ายซื+อขายกนัอย่างมสีสีนัสมควรแก่เวลานาํท่าน
เขา้ที�พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรอืเทียบเท่า 

วนัทีAสาม ซาปา-เขาฮามลอง-ถา่ยรูปชายแดนเวียดนาม+จนี-ฮานอย-ถา่ยรูปหนา้วดัหงอ๊กเซิน-ช็อปปิ' งถนน ,l สาย  
                  � (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิที�สูงที�สุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมอืงซาปารอบ
ดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา และเทอืกเขาเหล่านี+ก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑล
ยูนนานในประเทศจีน และจะมยีอดเขาที�สูงโดดเด่นที�สุดในบรรดายอดอื�นๆ 
คือฟานซปีนั(Fansipan) ของเทอืกเขาหว่างเหลี�ยนเซนินี+  นบัว่าเป็นยอดเขาที�
สูงที�สุดในแถบอินโดจีน สูงถงึ 3,143 เมตรนาํท่านชมทศันียภาพทะเลหมอก
บน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิที�สวยงาม ชมทวิทศันเ์มอืงซา
ปาในมมุมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

เทีAยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ(ประมาณ5
ชั �วโมง)นําทุกท่านขา้มสะพานแสงอาทิตย สู่์กลางทะเลสาบ แวะถ่ายรูป
ดา้นหนา้วดัหงอกเซินจากนั+นชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมือง
ฮานอยนาํท่าน อสิระชอ้ปปิ' งถนน 36 สายมสีินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลอืกสรรมากมายกระเป๋า เสื+อผา้ รองเทา้ ของที�ระลกึ 
ต่างๆ ฯลฯ 

คํ Aา     �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีAสีA ฮานอย –กรุงเทพฯ� (เชา้) 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

12.15น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิ VJ901 
14.05น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................ 
 

อตัราค่าบรกิารและเงืAอนไขรายการท่องเทีAยว 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย  ซาปา  4 วนั , คนื บนิ VJ 
เริAมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีAยว 

-+ ส.ค.l* -= ส.ค.l* +4 10,900 10,900 9,900 3,000 

-r ส.ค.l* *+ ส.ค.l* +4 11,900 11,500 10,900 3,000 

*- ส.ค.l* *, ส.ค.l* +4 11,900 11,500 10,900 3,000 

*l ส.ค.l* *r ส.ค.l* +4 11,900 11,500 10,900 3,000 

+, ส.ค.l* +l ส.ค.l* +4 9,999 9,999 8,999 3,000 

,- ส.ค.l* -+ ก.ย.l* +4 9,999 9,999 8,999 3,000 

-l ก.ย.l* -r ก.ย.l* +4 9,999 9,999 8,999 3,000 

*, ก.ย.l* *l ก.ย.l* +4 9,999 9,999 8,999 3,000 

+- ก.ย.l* +, ก.ย.l* +4 9,999 9,999 8,999 3,000 

4 ต.ค.l* J ต.ค.l* +4 10,900 10,900 9,900 3,000 

11 ต.ค.l* *4 ต.ค.l* +4 10,900 10,900 9,900 3,000 

18 ต.ค.l* +* ต.ค.l* +4 10,900 10,900 9,900 3,000 

25 ต.ค.l* +t ต.ค.l* +4 10,900 10,900 9,900 3,000 

* พ.ย.l* 4 พ.ย.l* +4 10,900 10,900 9,900 3,000 

t พ.ย.l* ** พ.ย.l* +4 10,900 10,900 9,900 3,000 

*= พ.ย.l* *t พ.ย.l* +4 10,900 10,900 9,900 3,000 
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อตัราค่าบรกิารรวม 
� ตั BวเครืAองบนิชั'นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีAยนแปลงตั Bว 
� ทีAพกัโรงแรมตามรายการ , คนื พกัหอ้งละ +-, ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิAมเงนิพกัหอ้งเดีAยว) 
� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื'อหรอืเปลีAยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานทีAตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ' าหนักกระเป๋าไม่เกนิ +- กก.ต่อ * ใบ 
� ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทีAท่องเทีAยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกดท์อ้งถิAนและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีAยวตามรายการ 
� ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ*,---,--- บาท (เป็นไปเงืAอนไขตามกรมธรรม)์  
� ภาษีนํ' ามนัและภาษีต ั Bวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิAมหากสายการบนิปรบัขึ'นกอ่นวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ทีAจา่ย ,%และภาษีมลูค่าเพิAม J% 
× ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครืAองดืAมทีAส ั AงเพิAมพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีทีAไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีAตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีAกรมแรงงานทั'งทีAเมืองไทยและต่างประเทศซึAงอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

++ พ.ย.l* += พ.ย.l* +4 10,900 10,900 9,900 3,000 

+r พ.ย.l* + ธ.ค.l* +4 10,900 10,900 9,900 3,000 

= ธ.ค.l* t ธ.ค.l* +4 11,900 11,900 10,900 3,000 

l ธ.ค.l* r ธ.ค.l* +4 11,900 11,900 10,900 3,000 

J ธ.ค.l* *- ธ.ค.l* +4 11,900 11,900 10,900 3,000 

*, ธ.ค.l* *l ธ.ค.l* +4 11,900 11,900 10,900 3,000 

+- ธ.ค.l* +, ธ.ค.l* +4 11,900 11,900 10,900 3,000 

+J ธ.ค.l* ,- ธ.ค.l* +4 13,900 13,900 12,900 3,000 

+t ธ.ค.l* ,* ธ.ค.l* +4 13,900 13,900 12,900 3,000 
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× ค่าทิปไกดท์อ้งถิAน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ t-- บาท/ทริป/ลูกทวัร ์* ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ' าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิAนและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 
เงืAอนไขการสาํรองทีAนั Aงและการยกเลกิทวัร ์

*.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ =,--- บาทสว่นทีAเหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า*= วนั มิฉะนั'นถอื 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง +* วนั) 
+.กรณียกเลกิ 
+.* ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง ,- วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั'งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ|การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงืAอนไขใดๆทั'งสิ'น 
+.+ ยกเลกิการเดินทาง *=-,- วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์=-%และรบิเงนิมดัจาํท ั'งหมด 
+., ยกเลกิภายใน *4 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ|การคนืเงนิค่าทวัรท์ ั'งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั'งสิ'น 
,. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึAงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลืAอนการเดินทางของท่านไปยงั 
คณะต่อไปแต่ทั'งนี' ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีAไม่สามารถยกเลกิหรอืเลืAอนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 
เพยีง J วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ|ในการคนืเงนิทกุกรณี 
4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ|ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั'งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีAบรษิทัฯกาํหนดไว ้
(*= ท่านขึ'นไป)เนืAองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืAนทีAเดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีA 
เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
=.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน *- ท่านขึ'นไปจงึออกเดินทางในกรณีทีAมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ *- ท่านขอสงวนสทิธิ|เลืAอนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 
โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ *- วนักอ่นการเดินทาง 
l.กรณีทีAท่านตอ้งออกตั Bวภายใน เช่น (ต ั BวเครืAองบิน,ต ั Bวรถทวัร,์ต ั Bวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีAเจา้หนา้ทีAทุกคร ั'งก่อนทําการออกตั Bว เนืAองจากสาย
การบินอาจมีการปรบัเปลีAยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั Bว
ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลีAยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงืAอนไขดงักล่าว 
J.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนํ' าเงนิ)เดินทางเพืAอการท่องเทีAยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ|ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น 
 

รายละเอยีดเพิAมเติม 
� บรษิทัฯมีสทิธิ|ในการเปลีAยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีAเกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
� เทีAยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีAยว สามารถเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
� หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า l เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพืAอท่องเทีAยวเท่านั'น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า l เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
� ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบนิยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีAตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าทีAกรมแรงงานทั'งจากไทยและ
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ต่างประเทศซึAงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึAงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืAอนไขนี' ในกรณีทีA
เกดิเหตสุุดวสิยั ซึAงอาจจะปรบัเปลีAยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึAงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ
ท่องเทีAยว(ซึAงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืAอนไขนี' ในกรณีทีAเกดิเหตสุุดวสิยั ซึAงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

� ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีAยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื' อ,
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการ
ชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากเกิดสิAงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุทีAเกิดจากความประมาทของ
นักท่องเทีAยวเองหรอืในกรณีทีAกระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

� กรณีทีAการตรวจคนเขา้เมืองทั'งทีAกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีAระบุไวใ้นรายการเดินทาง 
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ|ทีAจะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั'งสิ'น 

� ตั BวเครืAองบนิเป็นตั Bวราคาพเิศษ กรณีทีAท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลืAอนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีAยนชืAอได ้
� เมืAอท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั'งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงืAอนไขขอ้ตกลงต่างๆทีAไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี' แลว้ท ั'งหมด 
� กรุป๊ทีAเดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีAตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทีAยวบิน

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั'งหมด 
� การท่องเทีAยวประเทศเวียดนามนั'นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพืAอเป็นการสง่เสริมการท่องเทีAยวดงักล่าว คือ 

รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิAม ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัเงืAอนไขดงักลา่วแลว้ 

� อาหารทีAประเทศเวียดนาม ไดร้บัอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาติจะออกไปทางจดืส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาด
ของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีAประเทศเวยีดนาม 
� หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งเดีAยว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม 
� โรงแรมในเวียดนามหอ้งทีAเป็นหอ้งเดีAยวอาจเป็นหอ้งทีAมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอา่งอาบนํ'าบางโรงแรมแต่ละชั'นจะมีเพยีงไม่กีAหอ้งซึAง 

  ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ิดกนัและอาจจะไดค้นละชั'นและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิตซ์ึAงขึ'นอยู่ 
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั'นๆ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงืAอนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพืAอประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 


