
 

 

รหัสทัวร  AST1900528 
ทัวรเวียดนามเหนือ  ซาปา  ฟานซีปน  ฮาลอง 4 วัน 3 คืน(TG) 
ขึ้นยอดเขาฟานซีปน + น่ังกระเชาขามเขา   น่ังรถไฟชมวิวเมืองซาปา – 
ลองเรืออาวฮาลอง   หมุบานชาวเขากัต๊กั๊ต  ทะเลคืนดาบ   วัดหงอกเซิน - 
ถนน36สาย   จัตุรัสบาดิงห  ทําเนียบประธานาธิปดี   เจดีเสาเด่ียว 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก         กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-รถไฟชมววิซาปา-กระเชาฟาซีปน-ขึ้นยอดเขาฟาซีปน 

( หลังคาอินโดจีน ) -  LOVE MARKET  
05.30 น.   คณะฯพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ประตูหมายเลข 4 เคานเตอร D7-12 ของสายการบินไทย เจาหนาที่คอยตอนรับและ
บริการเอกสารการเดินทาง  

07.45 น.  ออกเดินทางสูกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG560  
  บริการอาหารรอนบนเครื่อง (ม้ือที่1) 
09.35 น.   เดินทางถึง กรุงฮานอย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสู

เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกับชายแดนจีน อยูใน
เขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยูบนระดับความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร 
จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ที่นี่จึงเปนแหลงปลูกผักและผลไมเมืองหนาวที่สําคัญ
ของเวียดนาม อีกทั้งยังเปนดินแดนแหงขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุมาก
ที่สุดในเวียดนามอีกดวย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาว
ฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  นําทานสัมผัสการน่ังรถไฟชมวิวเมืองซาปาที่เชื่อมตัวเมืองซาปากับทากระเชาขึ้น

ฟานซิปน จากในตัวเมืองชมวิวหุบเขาสวยๆตามไหลทางคุมคากับการไดมาเห็น 
จากน้ันทานสูสถานีกระเชา น่ังกระเชาขามภูเขากวา 7 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 
15 นาที ขามเทือกเขานอยใหญมากมายสู เทือกเขาฟานซีปน ทามกลางมวลเมฆ



 

 

หมอกที่ลอยละลองอยูรอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความ
สูง 3143 เมตร จุดที่ไดรับการขนาน นามวาเปนหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศน
แบบพาโนรามาพรอมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  พิเศษ!!!สกุี้ทะเลรวม+ปลาแซลมอน สไตล

เวียดนาม (ม้ือที่3)  
 

 
 

 
 



 

 

หลังอาหารเย็น นําทานอิสระชอปปم�งที่ ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกช
อปปم�งมากมาย ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป�า รองเทา ทาน
สามารถชอปปم�งใหอยางจุใจ 
พักที่ Q SAPA HOTEL ระดับ 3ดาว หรือเทียบเทา 

 
 

 
 

วันทีส่อง   ซาปา – หมูบานกั๊ตกั๊ต – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน36
สาย                     

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือที่4) 
  นําทานชม หมูบานชาวเขากัตกัต เปนหมูบานชาวเขาเผามงเกาแกแหงเมืองซาปา 

ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใตของประเทศจีนเมือ่นานมาแลว โดยชาวบานที่น่ียังอนรัุกษ
ประเพณี วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไวอยางเหนียวแนน เชน 
นิยมแตงกายดวยผาทอมือสีดําหรือนํ้าเงินเขม และชมความสวยงามของทิวทัศนนา
ขั้นบันได ที่มีช่ือเสียงที่สุดแหงหน่ึงของเวียดนาม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือ

 
จากนั้น        นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอยเสนทางเดิม 

(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชม.) จากนั้นนําทานไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ ่งเปน
ทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทองเที่ยวมานัง่พักผอนบริเวณ
ริมทะเลสาบแหงน้ีชม วัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืน
ดาบบนเกาะหยก ซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสี
แดงสดใส ถือเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของกรุงฮานอย 
จากน้ันคณะไปชอปปم�งที่ ถนน 36 สาย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ม้ือที6่) 
พักที่โรงแรม SUNRISE HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา  
 
 

 
 
 

วันทีส่าม     ฮานอย-จัตุรสับาดิงห – ทาํเนียบประธานาธิปด ี–เจดียเสาเดียว - ฮาลอง 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  (ม้ือที่7) 
นําทานสู จัตุรัสบาดิงห  ณ จัตุรัสแหงนี้เปนสถานที่ที่
ทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนาม
พนจากฝรั ่งเศส ในวันท ี ่  2 กันยายน พ.ศ. 2488 
หลังจากตกเปนเมืองขึ้นของฝร่ังเศสอยูถึง48ป ที่ต้ังของ
อาคารที่โดดเดนที่สงางาม (ปดทําการวันจันทร และ วัน
ศุกร)จากนั้นนําทานชม ทําเนียบประธานาธิบดี ปจจุบัน
ใชเปนที่รับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลอืงทั้งหลัง 
มีทหารเฝ�าหามเขาไปใกล แตมีเชือกกั้นใหถายรูปไดใน
ระยะไกล และตอดวย บานพักโฮจิมินห ที่เคยพํานักอยูในชวงป พ.ศ. 2501-2512 
บานพักสรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้นดวยเสาสูง ช้ันลางโปรงไมมีผนัง เปนที่พักผอนและ
ตอนรับแขก ชั้นบนสุดเปนหองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานจะเรียบงาย 
สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเปนตัวอยางที่ดี จนไดรับการยกยองเปนบิดาของประเทศ
เวียดนาม จากน้ันนําทาน ชมวัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกช่ือวาวัดแหงรัก สรางดวยไม
ทั้งหลัง เปนศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนตนเสาเดียวปกอยูในสระบัว
ขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 
กร แตละมือถือของมงคลรวม 8 อยาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั พิเศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อินเตอร
บุฟเฟต (ม้ือที่8) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองฮาลองเบย ระหวางทางชมทิวทัศนสองขางทางที่เปน

หมูบานสลับกับทองนาที่จะเปลี ่ยนไปตามฤดูกาล อาวฮาลอง ในป ค.ศ.1994 
องคการUNESSCO ประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4ชม. โดยรถโคชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใหทาน
สัมผัสบรรยากาศขางทาง ชมวิถีชีวิตความเปนอยู การเกษตรกรรมและนาขาว  
(ระหวางการเดินทางแวะรานคาอิสระพักผอนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลกึ
จากทางรานคา) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ม้ือที9่) 
หลังรับประทานอาหารเย็นนําทานไป ชอบปم�งที่ตลาดกลางคนืฮาลอง (Night 
Market) พบกับสินคาของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไวมากกวา 100 รานคา 

  พักที่  โรงแรม NEW STAR HALONG ระดบั 3ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
วันทีส่ี ่       ฮาลอง-ลองเรืออาวฮาลอง-ฮานอย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือที1่0) 



 

 

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูทาเรือ เพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค
สรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อาวฮาลอง ประกอบดวยหมูเกาะ
นอยใหญกวา 1969 เกาะ ไดรับการประกาศเปน“มรดกโลก”โดยองคการยูเนสโก 
อาวแหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงาม
ของเกาะแกงตาง ๆ  ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ นําทานชม ถํ้านางฟ�า 
ชมหินงอกหินยอยมากมาย ลวนแตสวยงามและนา
ประทับใจยิ่งนักถํ้าแหงน้ีเพิ่งถูกคนพบเมือ่ไมนานมาน้ี 
ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตาง ๆ  ในถํ้า ซึ่ง
บรรยากาศภายในถํ ้าทานจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษย   แสงสีที่ลงตัวทํา
ใหเกิดจินตนาการรูปรางตาง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาคํ้าฟ�าทั้ง  4 เสา รูปปก
อินทรี รูปนางฟ�า รูปคูรักหนุมสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นคาที่ระสึก
ตางๆ ตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พรอมชมวิวทิวทัศนธรรมชาติอยางงดงาม 
และใหคณะมีเวลาพักผอนอยูบนเรือ ภัตตาคาร (ม้ือที่11)  จากน้ันนําทานกลับสู 
กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเกาแก ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปใน
ป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแหงน้ียังคง
รักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก 
อาคารที่สําคัญตาง ยังคงเปนการกอสรางและนําทานชมรอบเมืองฮานอย บานเรือน
สถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ไดเวลาแกสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน
นานาชาติ นอยบาย เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ TG565 
  บริการอาหารรอนบนเครื่อง (ม้ือที่12) 
22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

**อัตราคาบรกิารทัวร** 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็อายุตํ่า
กวา 12 ป 

ราคาเดก็อายุ
ตํ่ากวา 12 ป พักเดี่ยว 



 

 

มีเตียงเสริม ไมมีเตียงเสริม 
3 – 6 พ.ค 62 15,900 15,900 14,900 3,000 
9 - 12 พ.ค 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

17 - 20 พ.ค 62 16,900 16,900 15,900 3,000 
6 – 9 มิ.ย 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

20 - 23 มิ.ย 62 15,900 15,900 14,900 3,000 
4 – 7 ก.ค 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

13 - 16 ก.ค 62 16,900 16,900 15,900 3,000 
26 - 29 ก.ค 62 16,900 16,900 15,900 3,000 
24 – 27 ส.ค 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

5 – 8 ก.ย 62 15,900 15,900 14,900 3,000 
12 – 15 ก.ย 62 15,900 15,900 14,900 3,000 
19 – 22 ก.ย 62 15,900 15,900 14,900 3,000 
26 – 29 ก.ย 62 15900 15,900 14,900 3,000 
11 – 14 ต.ค 62 18,900 18,900 17,900 3,000 
17 – 20 ต.ค 62 17,900 17,900 16,900 3,000 
20 – 23 ต.ค 62 17,900 17,900 16,900 3,000 
26 – 29 ต.ค 62 17,900 17900 16,900 3,000 
7 – 10 พ.ย 62 17,900 17900 16,900 3,000 
14 – 17 พ.ย 62 17,900 17900 16,900 3,000 
28 พ.ย – 1ธ.ค 

62 17,900 17900 
16,900 3,000 

5 – 8 ธ.ค 62 18,900 18900 17,900 3,000 
7 – 10 ธ.ค 62 19,900 19900 18,900 3,000 

19 – 22 ธ.ค 62 17,900 17900 16,900 3,000 
 

ราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ันเม่ือจองทัวรแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลง 
ยกเลิกขอคืนเงนิคาจองทัวรคาทัวรไดในทกุกรณี 



 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวนัละ 10 ช่ัวโมง มิ
อาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศตามรายการที่ระบุ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 
คาซักรีด  คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 600 บาท/ทาน/ทริป,  
× คาทิปหัวหนาทัวรคนไทยแลวแตความพึงพอใจของทาน 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 



 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 15  ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการ
จองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

  จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 5,000 บาท/ทาน 
  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี

เงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทวัรแลว ไมสามารถยกเลกิ 
เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ 
ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม



 

 

คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพเิศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบรษัิทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคนืคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมอืจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 

ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 

“ความสุขของทานคืองานบริการของเรา” 
 

 


