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วันแรก กรุงเทพฯ-ฮานอย-อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย     (-/-/เยน็) 

11.30 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 8  
Viet Jet Air (VJ )โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

14.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ 902 

 

หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกัน
และไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

15.50 น . เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยูภ่าคเหนือเป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่าน
เดินทางขา้มแม่น ้ าแดง แม่น ้ าสายลอยฟ้าที่อยูสู่ง
กว่าตวัเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรก
ของเวยีดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟล
ของฝร่ังเศส ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุง
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ฮานอยในอดีตไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกนัวา่“Little Parris”เป็นเมืองหลวง
ที่ไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มีทะเลสาบและแม่น ้ าลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา่ 12 แห่ง 
จึงไดช่ื้อว่า City of Lakesมีถนนหนทางที่ร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงาม
โดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางไดไ้ปสมัผสั
เสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอยา่งไม่เส่ือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายคุรบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 
2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่ง
เหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารที่ส าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝร่ังเศส ตน้ไม้
สองขา้งทางอายกุว่าร้อยปี ให้ความร่มร่ืน และสบายตายิง่น าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สายมีสินคา้ราคาถูกให้
ท่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ 

ค า่     บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกัต๊-ชมน ้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา    (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วย
ระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยงั เมืองซาปาซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทาง
ประมาณ40 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง)ตั้งอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด าชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขาใน
หมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ที่สวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนั้นน าท่านเดินทางไปชมน ้ าตก
Silver Water Fall น ้าตกสีเงิน ที่ขึ้นช่ือในเมืองซาปา 
 

  
 

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **พิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด** 
ชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ที่ออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสนั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ซาปา-น่ังรถรางไปขึน้กระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านน่ังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพือ่ขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า
เพือ่ขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนไดรั้บการกล่าวขานวา่
“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร  
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และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยา่งยิง่สภาพป่าก็ยงัคงมีความมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทวา่การเดินเทา้
สู่ยอดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางที่ค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพ้สิมยัการเดินป่าจากทัว่
โลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะท าการคืนเงินค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะในกรณทีี่ไม่ได้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท้่านได้
เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้งทางและวถีิชีวติของชาวเวียดนาม 

ค า่      บริการอาหารค า่ พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL*3หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ า้ตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง๊อกเซิน –ชมการแสดงระบ าหุ่น
กระบอกน ้า         (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่นิงห์บิงห์ตามก๊ก (Tam Coc)

หมายถึงถ ้ าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้ าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน ้ า เม่ือคร้ังน ้ าทะเลยงัท่วมถึง 
ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่น ้ า Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่าน
จะไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝ่ังแม่น ้ าซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านานกล่าวว่าถ ้ าน้ีถูกบรรจง
สร้างโดย สายลมและกระแสน ้ า เม่ือคร้ังน ้ าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพที่
ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด 
ล่องเรือผา่นทอ้งน ้ า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเก่ียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอยา่งเพลินตา สลบักบั
ทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ  

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย น าทา่น ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ

กลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต  านานกล่าววา่ ในสมยัที่เวยีดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่ง
เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท  าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั 
เม่ือไดม้าล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท  าสงครามกบั
ประเทศจีน หลงัจากที่พระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือ
ประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  
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น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่
กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หง๊อกเซิน วดั
โบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจา้โบราณ 
และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือวา่ เต่า
ตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัที่อาศยัอยู่ใน
ทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน เดินทางไป
ชมการแสดงระบ าหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรม
ประจ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม
และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการ
เชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้ าผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆของคณะ
ละคร) น าเสนอเร่ืองราวในชีวติประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม 

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ฮานอย-กรุงเทพฯ                 (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

11.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901 

13.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

****************************************************************** 
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การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 5 วนั 4 คืน VJ 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

26 ม.ิย.62 30 ม.ิย.62 24 11,999 11,999 11,999 3,500 

03 ก.ค.62 07 ก.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

10 ก.ค.62 14 ก.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 ก.ค.62 17 ก.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

17 ก.ค.62 21 ก.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

24 ก.ค.62 28 ก.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

31 ก.ค.62 04 ส.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

07 ส.ค.62 11 ส.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

14 ส.ค.62 18 ส.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

21 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

28 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

04 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24 11,999 11,999 11,999 3,500 

11 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

18 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

25 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

02 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 รถรางขึน้กระเช้า+ค่ากระเช้าฟานซีปัน 

 

09 ต.ค.62 13 ต.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

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

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

30 ต.ค.62 03 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

06 พ.ย.62 10 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

13 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

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

27 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

04 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

11 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

18 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

25 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง
หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน 

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 
1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียงไม่กี่ 
ห้องซ่ึง ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


