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วันแรก กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน • ชอปป้ิงถนน 36 สาย • โชว์หุ่นกระบอกน า้  (เย็น) 

 

11.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวยีดเจ็ทแอร์  ประตู 3 
Viet Jet Air (VJ ) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

14.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902 
15.50 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม 

เท่ากับประเทศไทย) 

 
 

หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและไม่
สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน    
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จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของ
ประเทศเวยีดนาม ที่ตั้งอยูภ่าคเหนือ เป็นเมืองที่
มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่าน
เดินทางขา้มแม่น ้ าแดง แม่น ้ าสายลอยฟ้าที่อยู่
สูงกว่าตวัเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่ง
แรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอ
ไอเฟลของฝร่ังเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟ
เท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตไดรั้บการกล่าวขาน
ว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกนั
ว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มีทะเลสาบและแม่น ้ าลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุง
ฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่ือว่า City of Lakesมีถนนหนทางที่ร่มร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีต
ความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอยา่งไม่เส่ือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวง
เก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายคุรบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคง
รักษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารที่ส าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการ
ก่อสร้าง สไตลฝ์ร่ังเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายกุวา่ร้อยปี ใหค้วามร่มร่ืน และสบายตายิง่นกั  จากนั้น น าทุกท่านขา้ม
สะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบ  แวะถ่ายรูปดา้นหน้า วัดหง๊อกเซิน จากนั้น ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ
กลางเมืองฮานอย  
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น าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้า ซ่ึงเป็นศิลปะ
พื้นบา้นที่มีช่ือเสียงท่านจะไดช้มเร่ืองราวความรัก
ในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ
และวิถีชาวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเก่ียว
พืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอก
น ้ าทั้งส้ิน  จากนั้น น าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนน 36 
สาย มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย 
กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ 

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • น ้าตกสีเงิน • ตลาดซาปา   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากกรุงฮานอยดว้ยระยะทางกวา่ 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยงั เมืองซาปา 
ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดัลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 
ชัว่โมง) ตั้งอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat 
Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บ้านน้ีและชมแปลงนาข้าวแบบ
ขั้นบนัได ที่สวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา   
จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป ช ม
น ้ า ต ก  Silver Water Fall ( น ้ า ต ก 
ThacBac) น ้าตกสีเงิน ที่ขึ้นช่ือในเมือง
ซาปา 
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พเิศษ!! ให้ท่านร่วมแต่งชุดชาวเขาเผ่าม๊งถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ 

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

วันที่สาม ซาปา • เขาฮามลอง • ถ่ายรูปชายแดนเวยีดนาม+จีน •น่ังรถรางไปขึน้กระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • 

ฮานอย • สุสานโฮจิมินห์  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิที่สูงที่สุดในซาปา ชม
ทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นรายลอ้มไป
ดว้ยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่าน้ีก็ไดท้อดยาวมา
จากมณฑลยนูนานในประเทศจีน และจะมียอด
เขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอ่ืนๆ คือฟาน
ซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหวา่งเหล่ียนเซินน้ี 
นบัวา่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูง
ถึง 3,143 เมตร น าท่านชมทศันียภาพทะเลหมอก
บน ยอดเขาฮามลอง ชมสวนไมด้อกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทศัน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมือง
ซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขา จากนั้น น าท่านน่ังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพือ่ขึ้นยอดเขาฟาน
ซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานี
กระเช้า น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้าเพือ่ขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 
เมตร จนไดรั้บการกล่าวขานวา่“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 
3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยา่งยิง่สภาพป่าก็ยงัคงมีความมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทวา่
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การเดินเทา้สู่ยอดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางที่ค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพ้สิมยัการเดินป่า
จากทัว่โลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย  
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะท าการคืนเงินค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะในกรณทีี่ไม่ได้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 
 

   
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5ชัว่โมง)  น าท่านชม สุสานประธานาธิบดี 
โฮจิมินห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะ
ปิดบริการช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน) วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ี่รวมเวยีดนามเป็นประเทศ และ
ยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซ่ึงไดท้  าการเก็บรักษาศพ
ไวเ้ป็นอยา่ง ไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมีเจา้หนา้ที่ดูแล และค่อนขา้งเขม้งวด 

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี ฮานอย • กรุงเทพฯ  (เช้า) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

11.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901 
13.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้าน
ไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

เง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
....................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย  ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน VJ 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

10 ส.ค.62 13 ส.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 10,900 10,900 10,900 3,000 

30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

08 พ.ย.62 11 พ.ย.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

05 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

06 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

08 ธ.ค.62 11 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
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 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 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) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 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 ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
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 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า 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) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
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รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียงไม่กี่
ห้องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่  กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


