
 
 

  



 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถายรูปหนาวัดหงอกเซิน • ชอปปงถนน 36 สาย • โชวหุนกระบอกน้ํา  

                                                                                                                                (เย็น) 

 

12.00 น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอรสายการเวียดเจ็ทแอร  ประตู 3 

Viet Jet Air (VJ ) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

 

15.05 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902 

 

16.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่

เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

 

 



 
 

จากนั้น  นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวง

ของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยูภาคเหนือ 

เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 

2,000 ป  นําทานเดินทางขามแมน้ําแดง 

แมน้ําสายลอยฟาที่อยูสูงกวาตัวเมือง ทาน

จะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนาม ที่

ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส 

ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทานั้น กรุงฮานอยใน

อดีตไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงที่

สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันวา“Little Parris”เปนเมืองหลวงที่ไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและ

แมน้ําลอมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 แหง จึงไดชื่อวา City of Lakesมีถนนหนทางที่

รมรื่นดวยตนไมใหญ มีอาคารสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆในอินโดจีน 

ปจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงนี้อยางไมเสื่อม

คลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ป ในป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมือง

หลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแหงนี้ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชม

สถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สําคัญตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตลฝรั่งเศส ตนไมสองขางทาง

อายุกวารอยป ใหความรมรื่น และสบายตายิ่งนัก  จากนั้น นําทุกทานขามสะพานแสงอาทิตยสูกลางทะเลสาบ  

แวะถายรูปดานหนา วัดหงอกเซิน จากนั้น ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย  

 

นําทานชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา ซึ่งเปนศิลปะพื้นบาน

ที่มีชื่อเสียงทานจะไดชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความ

ภาคภูมิใจในความเปนธรรมชาติและวิถีชาวบานเชนการ

เพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตกปลาการแขงเรือโดยใช

หุนกระบอกน้ําทั้งสิ้น  จากนั้น นําทาน อิสระชอปปงถนน 

36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย 

กระเปา เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึก ตางๆ ฯลฯ 



 
 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

 

วันที่สอง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมูบานกั๊ตกั๊ต • น้ําตกสีเงิน • ตลาดซาปา   (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางสูจังหวัดลาวไกโดยเสนทางดวนจากกรุงฮานอยดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตรเดินทางตอไปยัง เมือง

ซาปา ซึ่งเปนอําเภอหนึ่งตั้งอยูในจังหวัดลาวไก ดวยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat 

Village หมูบานชาวเขาเผามงดําชมวิถีชีวิตความ

เปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้และชมแปลงนาขาว

แบบขั้นบันได  ที่ สวยงามกว างสุ ดลู กหูลู กตา   

จากนั้นนําทานเดินทางไปชมน้ําตก Silver Water 

Fall (น้ําตก ThacBac) น้ําตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อใน

เมืองซาปา 



 
 

 

 

พิเศษ!! ใหทานรวมแตงชุดชาวเขาเผามงถายรูปเปนที่ระลึก 

 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัด 

พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซื้อขายกันอยางมีสีสัน 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม ซาปา • เขาฮามลอง • ถายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน •นั่งรถรางไปขึ้นกระเชาฟานซีปน • ยอดเขาฟานซี

ปน • ฮานอย • สุสานโฮจิมินห  (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชม

ทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดานรายลอมไปดวย

เทือกเขา และเทือกเขาเหลานี้ก็ไดทอดยาวมาจาก

มณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูง

โดดเดนที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปน

(Fansipan) ของเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซินนี้ นับวา

เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 

เมตร นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขา

ฮามลอง ชมสวนไมดอกและสวนหินที่สวยงาม ชม

ทิวทัศนเมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา  

 

จากนั้น นําทานนั่งรถรางใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปนระยะทางประมาณ 

2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทาน



 
 

นั่งกระเชาไฟฟาเพื่อข้ึนสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จน

ไดรับการกลาวขานวา“หลังคาแหงอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยางยิ่งสภาพปาก็ยังคงมีความมบูรณและสวยสดงดงาม

มากทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหงนี้ไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางที่คอนขางชัน จนมีเฉพาะผู

พิสมัยการเดินปาจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื่นชมความงามของ

ผืนปาดินรอนแหงเอเชีย  

 

หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะทําการ

คืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะในกรณีที่ไมไดขึ้นกระเชาฟานซีปน 

 

  

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

นําทานเดินทางสูเมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรับ

อากาศ(ประมาณ5ชั่วโมง)  นําทานชม สุสาน

ประธานาธิบดี โฮจิมินห (ถายรูปดานนอก) (สุสาน



 
 

ประธานาธิบดีโฮจิมินหจะปดบริการทุกวันจันทร และ ศุกร ของสัปดาห และ จะปดบริการชวงเดือน 

กันยายน-พฤศจิกายน และจะปดชวงเทศกาลสําคัญของเวียดนาม) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูที่

รวมเวียดนามเปนประเทศ และยังเปนผูประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพทาน

ประธานาธิบดีซึ่งไดทําการเก็บรักษาศพไวเปนอยาง ไมใหเนาเปอย โดยมีเจาหนาที่ดูแล และคอนขางเขมงวด 

 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

 

วันทีส่ี่ ฮานอย • กรุงเทพฯ                                                                                       (เชา) 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตินอยไบ 

 

12.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901 

 
14.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ 

รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน

รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 

หมายเหตุ : แจงเวลาบินของเที่ยวบิน VJ902 และ VJ901 

ชวง WINTER ตั้งแต 01 พ.ย. 2562 – 28 มี.ค. 2563     VJ902 BKK-HAN 15.05-16.55 // VJ901 HAN-BKK  

                     12.15-14.05 

ชวง SUMMER ตั้งแต 29 มี.ค.2563 – 31 ต.ค. 2563    VJ902 BKK-HAN 14.00-15.50 // VJ901 HAN-BKK  

                   11.10-13.00 

 

**กรุณาสอบถามเวลาบินกับเจาหนาที่กอนทําการจอง** 

 

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

 

 

 

 

 



 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย  ซาปา ฟานซีปน 4 วัน 3 คืน บิน VJ 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

06 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 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 12,900 12,900 11,900 3,000 

13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

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

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

30 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

31 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

03 ม.ค.63 06 ม.ค.63 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

10 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

17 ม.ค.63 20 ม.ค.63 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

24 ม.ค.63 27 ม.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

31 ม.ค.63 03 ก.พ.63 24+1 15,900 15,900 14,900 3,000 

07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

14 ก.พ.63 17 ก.พ.63 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

28 ก.พ.63 02 มี.ค.63 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

07 มี.ค.63 10 มี.ค.63 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

14 มี.ค.63 17 มี.ค.63 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

21 มี.ค.63 24 มี.ค.63 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 



 
 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวาง

การเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ

ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปค 

 

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่งและการยกเลิกทัวร 

การจองทวัร : 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไม

นอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บปวย :  

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได

ตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 



 
 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน

เดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทํา

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทาง

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยน

เวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา 

– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไม

ถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การ

นัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ 

เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอน

เดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 
 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถ

เปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระทั่งตราปมลายการตูน 

ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง 

หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําให

ทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตอง

ทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทาน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว

ดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหาร

ทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 

 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน 

(Triple Room)  

หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 

เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมี

เพียงไมกี่หองซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบาง

โรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่งขึ้นอยู  กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


