
 
 



วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮานอย-อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย     (-/-/เย็น) 

 

11.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์Q สายการเวยีดเจ็ทแอร ์ 
ประต ู8  
Viet Jet Air (VJ )โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

14.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดยเทีย่วบนิ VJ 902 

หมายเหต ุเนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถล็อกทีน่ ัง่ได ้ท ีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่
ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ    

15.50 น เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิน่ท ีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตัง้อยู่ภาคเหนือเป็นเมืองที่มี
ประวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี  น าทา่นเดนิทางขา้มแมน่ ้าแดง แมน่ ้าสายลอยฟ้าทีอ่ยูส่งูกวา่ตัวเมอืง 
ทา่นจะเห็นสะพานเหล็กแหง่แรกของเวยีดนาม ทีอ่อกแบบโดยสถาปนคิหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปัจจุบนัใช ้

เฉพาะรถไฟเทา่นัน้ กรุงฮานอยในอดตีไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี เรยีกกัน
วา่“Little Parris”เป็นเมอืงหลวงทีไ่ดรั้บการวางผังเมอืงไวอ้ย่างด ีมทีะเลสาบและแมน่ ้าลอ้มรอบเมอืง 
เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แหง่ จงึไดช้ือ่วา่ City of Lakesมถีนนหนทางทีร่่มรื่นดว้ยตน้ไม ้
ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอนิโดจีน ปัจจุบัน
ฮานอยยังเหลอืรอยอดตีความรุง่โรจนใ์หนั้กเดนิทางไดไ้ปสมัผัสเสน่หเ์มอืงหลวงแหง่นี้อยา่งไมเ่สือ่มคลาย
ชมตัวเมอืง ฮานอย นครหลวงเกา่แก ่ซึง่จะมอีายคุรบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวง
ของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชม
สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ อาคารทีส่ าคัญตา่งๆ ยังคงเป็นการกอ่สรา้ง สไตลฝ์ร่ังเศส ตน้ไมส้องขา้ง
ทางอายกุวา่รอ้ยปี ใหค้วามร่มรืน่ และสบายตายิง่น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สายมสีนิคา้ราคาถกูให ้
ทา่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึ ตา่งๆ ฯลฯ 

ค า่     บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพั่ก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมูบ่า้นก ัต๊ก ัต๊-ชมน า้ตกสเีงนิ-ตลาดซาปา    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  เดนิทางสูจ่งัหวดัลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากกรุง
ฮานอยดว้ยระยะทางกว่า 245กโิลเมตรเดนิทางต่อไปยัง เมอืงซาปาซึง่เป็นอ าเภอหนึ่งตัง้อยู่ในจังหวัด
ลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ40 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง)ตัง้อยู่สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด าชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวเขาในหมูบ่า้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได ทีส่วยงามกวา้งสดุลกูหลูกูตาจากนัน้น าทา่นเดนิทาง
ไปชมน ้าตกSilver Water Fall น า้ตกสเีงนิ ทีข่ ึน้ชือ่ในเมอืงซาปา 

ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร **พเิศษ ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลดั** 
ชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ตา่งๆ ทีอ่อกมาจับจา่ยซือ้ขายกนัอยา่งมสีสีนั 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพั่ก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ซาปา-น ัง่รถรางไปขึน้กระเชา้ฟานซปีนั-ยอดเขาฟานซปีนั-ฮานอย (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นน ัง่รถรางใหมส่ดุจากสถานีซาปา สูส่ถานกีระเชา้เพือ่ขึน้ยอดเขาฟานซปีนัระยะทางประมาณ 
2 กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทาง ถงึสถานกีระเชา้ 
น าท่านน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าเพื่อขึน้สู่ฟานซปัินยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมภิาคอนิโดจีน สูง 
3,143 เมตร จนไดรั้บการกล่าวขานว่า“หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สูงที่สุดในอนิโดจีนบนความสูงจาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชวีภาพสูงอย่างยิง่สภาพป่าก็ยังคงมี
ความมบรูณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดนิเทา้สูย่อดเขาแหง่นี้ไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพ
เสน้ทางทีค่อ่นขา้งชัน จนมเีฉพาะผูพ้สิมัยการเดนิป่าจากท่ัวโลกเลอืกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการ
ทดสอบก าลังใจและชืน่ชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแหง่เอเชยี 
หมายเหตุ : กระเชา้ฟานซปีันอาจจะมกีารปิดปรบัปรงุซึง่จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯจะ
ท าการคนืเงนิคา่กระเชา้หนา้งานทา่นละ 1,000 บาทคะ่ในกรณีทีไ่มไ่ดข้ ึน้กระเชา้ฟานซปีนั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮานอยเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชา่ตทัิง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

ค า่      บรกิารอาหารค า่ พเิศษ !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคาร SEN BUFFET 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพั่ก DELIGHT HANOI HOTEL*3หรอืเทยีบเทา่ 



วนัทีส่ ี ่ ฮานอย – นงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืชมถ า้ตามกก๊ – ทะเลสาบคนืดาบ –วดัหงอ๊กเซนิ –ชมการแสดง
ระบ าหุน่กระบอกน า้                          (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางสูน่งิหบ์งิหต์ามกก๊ (Tam 
Coc)หมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้านี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้น ้า
ทะเลยังทว่มถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐานลงเรอืพายลอ่งตามแมน่ ้า Hoang Longในชว่ง
แรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภ์าพ ภเูขาสองฝ่ังแมน่ ้าซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร Tam Coc
ตามต านานกลา่วว่าถ ้านี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้น ้าทะเลยังทว่มถงึ ซึง่ยังคงมี
รอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพทีป่รากฏในระหวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน “กุย้หลนิ
ของจนี”เพลดิเพลนิกับการน่ังเรอืกระจาด ล่องเรือผ่านทอ้งน ้า สองขา้งทางเป็นทุง่นาขา้ว ยามฤดูเก็บ
เกีย่วก็จะมชีาวไร ่ชาวนา ใหเ้ห็นอยา่งเพลนิตา สลับกบัทัศนียภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซบัซอ้นราวกบั
ภาพสามมติ ิ

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เดนิทางกลับสู่ เมอืงฮานอย น าท่าน ชมทะเลสาบคนื
ดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นี้มตี านานกลา่ววา่ ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บ
กบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่ังไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนีได ้
สกัท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแหง่นี้ ไดม้เีตา่ขนาดใหญต่ัวหนึง่ไดค้าบ
ดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ด ้
กลับไปท าสงครามอกีครัง้ และไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงคราม
แลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี้ น าทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสูก่ลาง
ทะเลสาบคืนดาบ ชม วดั หง๊อกเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ 
ขนาดใหญ ่ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวนี้ คอืเตา่ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้มาเป็นเวลา
ชา้นาน เดนิทางไปชมการแสดงระบ าหุ่นกระบอกน า้ ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศ
เวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสานกบัเสยีง
บรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอเรื่องราวในชีวติประจ าวัน 
ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม 

ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้ทีพ่กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ ฮานอย-กรงุเทพฯ                             (เชา้/-/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

11.10 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ VJ901 
13.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 
 
 

การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่า

ทวัร์เพิม่ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 
 
 

 
 



อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 5 วนั 4 คืน VJ 

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก
เดินทาง 

จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

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 

01 พ.ค.62 05 พ.ค.62 24 16,900 16,900 15,900 3,500 

08 พ.ค.62 12 พ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

15 พ.ค.62 19 พ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

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

22 พ.ค.62 26 พ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

29 พ.ค.62 02 ม.ิย.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

05 ม.ิย.62 09 ม.ิย.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

12 ม.ิย.62 16 ม.ิย.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

19 ม.ิย.62 23 ม.ิย.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

26 ม.ิย.62 30 ม.ิย.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

03 ก.ค.62 07 ก.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

10 ก.ค.62 14 ก.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

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

17 ก.ค.62 21 ก.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

24 ก.ค.62 28 ก.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

31 ก.ค.62 04 ส.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

07 ส.ค.62 11 ส.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 



 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 รถรางขึน้กระเช้า+ค่ากระเช้าฟานซีปัน 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

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

ประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

14 ส.ค.62 18 ส.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 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 15,900 15,900 14,900 3,500 

04 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 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 



เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ภายใน  1 วันหลงัการจองทวัร์ ส่วนทีเ่หลือ
ช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  (ช่วงเทศกาล
กรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ
เดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
ร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท า
การออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ
ปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า 
– ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 



 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท า
ให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่าน
ต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 



 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่า
ทวัร์เพิม่ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหาร
ทะเลกจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

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

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมี
เพียงไม่กี่ห้องซ่ึง ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีลฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 


