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วันแรก กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน • ชอปป้ิงถนน 36 สาย • โชว์หุ่นกระบอกนํ้า  (เย็น) 

 
11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 3 

Viet Jet Air (VJ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 
14.00 น. ออกเดินทางสูก่รงุฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902 
15.50 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นท่ีเวียดนาม 

เท่ากับประเทศไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกท่ีน่ังได้ ท่ีน่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและ

ไม่สามารถเลือกช่วงท่ีน่ังบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่
มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่าน
เดินทางข้ามแม่น้ าแดง แม่น้ าสายลอยฟ้าที่อยู่สูง
กว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรก
ของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอ
เฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น 
กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
เมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า
“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวาง
ผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น 
ล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่ือว่า City of Lakesมีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยัง
เหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย 
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นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ป ีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมือง
แห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่ส าคัญต่างๆ 
ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก  จากนั้น น า
ทุกท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบ  แวะถ่ายรูปด้านหน้า วัดหง๊อกเซิน จากนั้น ชมทะเลสาบคืนดาบ 
ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
น าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกนํ้า ซึ่งเป็นศิลปะ
พื้นบ้านที่มีช่ือเสียงท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักใน
เทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและ
วิถีชาวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผล
การตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอกน้ าทั้งสิ้น  
จากนั้น น าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย มี
สินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า 
เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเ่วลาน าท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI 
HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • นํ้าตกสีเงิน • ตลาดซาปา   (เชา้/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา 
ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ห มู่ บ้ า นชา ว เ ข า  Cat Cat 
Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบข้ันบันได 
ที่สวยงามกว้างสุดลูกหลููกตา   จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม
น้ าตก Silver Water Fall (นํ้าตก ThacBac) นํ้าตกสี
เงิน ที่ขึ้นช่ือในเมืองซาปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
พิเศษ!! ให้ท่านร่วมแต่งชุดชาวเขาเผ่าม๊งถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด 
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจบัจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสสีัน 
สมควรแกเ่วลาน าท่านเข้าที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม ซาปา • เขาฮามลอง • ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน •น่ังรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • 
ฮานอย • สุสานโฮจิมินห์  (เชา้/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่จุดชมวิวที่สูงทีสุ่ดในซาปา ชม
ทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วย
เทือกเขา และเทือกเขาเหล่าน้ีก็ได้ทอดยาวมาจาก
มณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่
สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน
(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินน้ี 
นับว่าเป็นยอดเขาที่สงูทีสุ่ดในแถบอินโดจีน สูงถึง 
3,143 เมตร น าท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอก
บน ยอดเขาฮามลอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหิน
ที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมมุมองแบบพา
โนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปด้วยเทือกเขา จากนั้น น าท่านน่ังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อข้ึน
ยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้ง
ทาง ถึงสถานีกระเช้า นําท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้าเพื่อข้ึนสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแหง่เวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน 
สูง 3,143 เมตร จนไดร้ับการกล่าวขานว่า“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความมบูรณ์และสวยสดงดงาม
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มากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พสิมัยการ
เดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลังใจและช่ืนชมความงามของผืนป่าดินร้อนแหง่
เอเชีย  
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะในกรณีท่ีไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5ช่ัวโมง)  น าท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮ
จิมินห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะ
ปิดบริการช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ทีร่วมเวียดนามเป็นประเทศ และ
ยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซึ่งได้ท าการเกบ็รกัษาศพไว้
เป็นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมเีจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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สมควรแกเ่วลาน าท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสี่ ฮานอย • กรุงเทพฯ  (เช้า) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

11.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901 
13.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 
การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านยา,
ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
....................................................................................... 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย  ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน VJ 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเด่ียว 

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 

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 
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อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

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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กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทําการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไมส่ามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้า
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ยทุกอยา่งทางบริษัทฯได้ชําระค่าใชจ้่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
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 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมส่ามารถเปลี่ยน
ชื่อได ้

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ขา้งต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทํา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,รา้นไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดห้องพักท่ีประเทศเวียดนาม 
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple 
Room)  

ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียง
เสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแต่ละชัน้จะมีเพียง
ไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบางโรงแรม
อาจจะไม่มลีิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่  กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


