
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

- 2 - 

 

 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย - อสิระช้อปป้ิงถนน 36 สาย     (-/-/เยน็) 

13.00 น. ★พร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการเวยีดเจท็ แอร์ประตู 8  

Viet Jet Air (VJ )โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
15.50 น.            ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902 

** ตั้งแต่วนัที ่31 ม.ีค.62 เป็นต้นไป สายการบินเวยีดเจ๊ทจะทาํการเปลีย่นเวลาบินโดยจะออกจากกกรุงเทพฯเวลา 14.00 น. 
ถึงฮานอยเวา 15.50 น.**โดยจะนดัหมายก่อนทาํการบินเวลา 12.00 น. กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังทีท่าํการจอง 

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กทีน่ั่งได้ ทีน่ั่งอาจจะไม่ได้น่ัง
ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ั่งบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

17.40 น . เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ่นทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

จากนั้น  🚌 นําท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีตั้ งอยู่ภาคเหนือเป็นเมืองท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  นําท่านเดินทางขา้มแม่น ้ าแดง 
แม่น ้ าสายลอยฟ้าท่ีอยู่สูงกว่าตวัเมืองท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่ง
แรกของเวียดนามท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส 
ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตไดรั้บการกล่าวขาน
วา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกนัวา่“Little Parris”เป็น
เมืองหลวงท่ีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดีมีทะเลสาบและแม่น ้าลอ้มรอบเมืองเฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบ
มากวา่ 12 แห่ง จึงไดช่ื้อวา่ City of Lakes มีถนนหนทางท่ีร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
โคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกวา่เมืองใด ๆในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้
นกัเดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอยา่งไม่เส่ือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ซ่ึงจะ
มีอายคุรบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรักษา
ความเป็นเอกลกัษณ์ได้อย่างเหนียวแน่นชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่างๆยงัคงเป็น
การก่อสร้างสไตลฝ์ร่ังเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายกุวา่ร้อยปีใหค้วามร่มร่ืนและสบายตายิ่งน าท่าน อิสระช้อป
ป้ิงถนน 36 สายมีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึก ต่างๆ ฯลฯ 

คํ่า     บริการอาหารเยน็ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั              DELIGHT HANOI HOTEL 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่อง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกัต๊กัต๊-ชมนํา้ตกสีเงนิ-ตลาดซาปา    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                        🚌เดินทางสู่ จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยดว้ยระยะทางกวา่ 245 กิโลเมตรเดินทางต่อไปยงั 

เมืองซาปาซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทาง
โดยประมาณ 5 ชัว่โมง)ตั้งอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

🚌นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด าชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่อง
ชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัไดท่ีสวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนั้นน าท่านเดินทาง
ไปชมน ้าตกSilver Water Fall นํา้ตกสีเงิน ท่ีข้ึนช่ือในเมืองซาปา 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร **พเิศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท** 

🚌ชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสัน 
ท่ีพกั                   HOLIDAY SAPA HOTEL 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม ซาปา-นั่งรถรางไปขึน้กระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลงัอาหาร  
🚌นําท่าน น่ังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา  
สู่สถานีกระเช้าเพื่อข้ึนยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร 
ท่านจะได้สัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึง
สถานีกระเช้า นําท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้าเพื่อข้ึนสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่ง
เวยีดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนไดรั้บการกล่าวขานวา่
“หลงัคาแห่งอนิโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยา่งยิง่สภาพป่าก็ยงัคงมีความม
บูรณ์และสวยสดงดงามมากทวา่การเดินเทา้สู่ยอดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย 
เพราะสภาพเส้นทางท่ีค่อนขา้งชนัจนมีเฉพาะผูพ้ิสมยัการเดินป่าจากทัว่โลกเลือก
เป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผนืป่าดิน
ร้อนแห่งเอเชีย 

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะทาํการคืนเงินค่ากระเช้าหน้า
งานท่านละ 1,000 บาทค่ะในกรณีทีไ่ม่ได้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
🚌 นําท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน
ไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้งทางและวถีิชีวติของชาวเวยีดนาม 

คํ่า      บริการอาหารคํ่า พเิศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถํา้ตามก๊ก – ทะเลสาบคนืดาบ –วดัหง๊อกเซิน –ชมการแสดงระบําหุ่น
กระบอกนํา้         (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร  
                                🚌 นําท่านเดินทางสู่นิงห์บิงห์ตามก๊ก (Tam Coc)หมายถึงถ ้าสามถ ้ าตามต านานกล่าววา่ถ ้ าน้ีถูกบรรจง

สร้างโดยสายลมและกระแสน ้า เม่ือคร้ังน ้าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือ
พายล่องตามแม่น ้า Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝ่ังแม่น ้ าซ่ึงมี
ความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามต านานกล่าววา่ถ ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน ้ าเม่ือคร้ัง
น ้ าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหว่างการเดินทางหลาย
ท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือกระจาด ล่องเรือผา่นทอ้งน ้ าสองขา้งทางเป็น
ทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเก่ียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอยา่งเพลินตา สลบักบัทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ 
สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
🚌 เดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่ง
น้ีมีต านานกล่าววา่ในสมยัท่ีเวยีดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีนกษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมา
เป็นเวลานานแต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักทีท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยัเม่ือไดม้าล่องเรือ
ท่ีทะเลสาบแห่งน้ีไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองคเ์พื่อท าสงครามกบัประเทศจีน 
หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้นพระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ังและไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศ
จีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุขเม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  
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                               🚌 นําท่านข้าม สะพานแสงอาทติย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ 
ชม วดั หง๊อกเซิน วดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและ เต่าสตา๊ฟ
ขนาดใหญ่ซ่ึงมีความเช่ือวา่ เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่น
ทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน  

                               🚌 เดินทางไปชมการแสดงระบําหุ่นกระบอกนํา้ ศิลปกรรมประจ าชาติ 
เอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมีแห่งเดียวในโลกชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก(เชิดจากใน
น ้าผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร)น าเสนอเร่ืองรใน
ชีวติประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม 

คํ่า     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  🚌 นําท่านเข้าทีพ่กั DELIGHT HANOI HOTEL 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า ฮานอย-กรุงเทพฯ                 (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

12.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VJ901 

14.05 น. ★เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

** ตั้งแต่วนัที ่31 มี.ค.62 เป็นต้นไป สายการบินเวียดเจ๊ทจะทาํการเปลี่ยนเวลาบินโดยจะออกจากฮานอยฯเวลา 11.10 น. 
ถึงกรุงเทพฯเวลา 13.00 น. กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังทีท่าํการจอง 
........................................................................................ 
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อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 5 วนั 4 คนื VJ 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

19 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

26 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 24 16,900 16,900 15,900 3,500 

27 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24 16,900 16,900 15,900 3,500 

02 ม.ค.62 06 ม.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

09 ม.ค.62 13 ม.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

16 ม.ค.62 20 ม.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

23 ม.ค.62 27 ม.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

30 ม.ค.62 03 ก.พ.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

06 ก.พ.62 10 ก.พ.62 24 17,900 17,900 16,900 3,500 

13 ก.พ.62 17 ก.พ.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

20 ก.พ.62 24 ก.พ.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

27 ก.พ.62 03 ม.ีค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

06 ม.ีค.62 10 ม.ีค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

13 ม.ีค.62 17 ม.ีค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

20 ม.ีค.62 24 ม.ีค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

27 ม.ีค.62 31 ม.ีค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

03 เม.ย.62 07 เม.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

10 เม.ย.62 14 เม.ย.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

11 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24 17,900 17,900 16,900 3,500 

12 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24 17,900 17,900 16,900 3,500 

17 เม.ย.62 21 เม.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

24 เม.ย.62 28 เม.ย.62 24 16,900 16,900 15,900 3,500 



    

- 8 - 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 รถรางขึน้กระเช้า+ค่ากระเช้าฟานซีปัน 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
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กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กาํหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทาง
ในคณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ดงักล่าว คอื ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเล
กจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

(Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํา้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีง
ไม่กีห้่องซ่ึง ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้องห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
   

   


