
 

 

 

รหัสทัวร  BID1900637 
ทัวรเวียดนามเหนือ  ฮานอย  นิงหบิงห  กระเชาฟานซิปน   
5 วัน 4 คืน (VJ) 
อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย   ชมหมูบานกั๊ตกั๊ต  ชมน้ําตกสีเงิน  ตลาดซาปา   น่ัง
รถรางไปขึ้นกระเชาฟานซีปน  ยอดเขาฟานซีปน  ลองเรือชมถํ้าตามกก   ทะเลสาบ
คืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ชมการแสดงระบําหุนกระบอกน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮานอย-อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย ไ(-/-/เย็น) 
11.30 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอร Q สาย

การเวียดเจ็ทแอร  ประตู 8  
Viet Jet Air (VJ )โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

14.00 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ 902 
หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่น่ังได 

ที่น่ังอาจจะไมไดน่ังตดิกันและไมสามารถเลอืกชวงที่น่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซึง่
เปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

15.50 น เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
แลว 

(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ต้ังอยูภาคเหนือเปน

เมืองที่มีประวัตศิาสตรยาวนานกวา 2,000 ป  นําทานเดินทางขามแมน้ําแดง แมน้ําสาย
ลอยฟ�าที่อยูสูงกวาตัวเมือง ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบ
โดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทาน้ัน กรุงฮานอยในอดีต
ไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันวา“Little Parris”
เปนเมืองหลวงที่ไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและแมน้ําลอมรอบเมือง 
เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 แหง จึงไดช่ือวา City of Lakesมีถนนหนทาง
ที่ รม ร่ืนดวยตนไม ใหญ  มีอาคาร
สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่
งดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆใน
อินโดจีน ปจจุบันฮานอยยังเหลือรอย
อดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไป
สัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงน้ีอยางไม
เส่ือมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นคร
หลวงเกาแก ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 



 

 

 

ปในป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแหงน้ียังคง
รักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคาร
ที่สําคัญตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตลฝร่ังเศส ตนไมสองขางทางอายุกวารอยป ให
ความรมร่ืน และสบายตายิ่งนําทาน อิสระชอปปم�งถนน 36 สายมีสินคาราคาถูกใหทาน
ไดเลือกสรรมากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึก ตางๆ ฯลฯ 

คํ่า     ไบริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันทีส่อง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมูบานกั๊ตกั๊ต-ชมน้ําตกสีเงิน-ตลาดซาปา    
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  เดินทางสูจังหวัดลาวไกโดยเสนทาง
ดวนจากกรุงฮานอยดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตรเดินทางตอไปยัง เมืองซาปาซึ่งเปน
อําเภอหน่ึงต้ังอยูในจังหวัดลาวไก ดวยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 5 ช่ัวโมง)ต้ังอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดําชมวถิี
ชีวติความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่สวยงาม
กวางสดุลูกหูลูกตาจากน้ันนําทานเดินทางไปชมน้ําตกSilver Water Fall น้ําตกสี
เงิน ทีข่ึ้นช่ือในเมืองซาปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า     ไบรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **พิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดง

ดาลดั** 
ชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซื้อขายกันอยางมี
สีสัน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันทีส่าม ซาปา-น่ังรถรางไปขึ้นกระเชาฟานซปีน-ยอดเขาฟานซีปน-ฮานอย  
ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 

นําทานน่ังรถรางใหมสดุจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซปีน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสมัผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ
ระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�าเพือ่ขึ้นสูฟานซิปนยอด
เขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภมูภิาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนไดรับการกลาวขาน
วา“หลังคาแหงอินโดจีน” สงูที่สดุในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยางยิง่สภาพป�าก็ยงัคงมคีวามม
บูรณและสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลย เพราะ
สภาพเสนทางทีค่อนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมยัการเดินป�าจากทัว่โลกเลือกเปนจดุหมาย
ปลายทางสําหรับการทดสอบกาํลังใจและช่ืนชมความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 
หมายเหต ุ: กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรบัปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา 
ทางบรษัิทฯจะทําการคืนเงนิคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะในกรณีที่
ไมไดขึ้นกระเชาฟานซปีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5 
ช่ัวโมง)ใหทานไดเพลดิเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทัง้ 2 ขางทางและวิถชีีวติ
ของชาวเวียดนาม 

คํ่า      ไบรกิารอาหารคํ่า  
พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL*3หรือเทียบเทา 
วันทีส่ี ่ ฮานอย – นิงหบิงห – ลองเรือชมถํ้าตามกก – ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหงอกเซนิ –ชม

การแสดงระบําหุนกระบอกน้ํา ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําทานเดินทางสูนิงหบิงห

ตามกก (Tam Coc)หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย 
สายลมและกระแสน้ํา เมื่อคร้ังน้ําทะเลยังทวมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเปน
หลักฐานลงเรือพายลองตามแมน้ํา Hoang Longในชวงแรกของการเดินทางทานจะได
ชมทัศนียภาพ ภูเขาสองฝم�งแมน้ําซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตํานาน
กลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสน้ํา เมื่อคร้ังน้ําทะเลยังทวมถึง ซึ่ง
ยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเปนหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทาน
เปรียบเหมือน “กุยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการน่ังเรือกระจาด ลองเรือผานทองน้ํา 
สองขางทางเปนทุงนาขาว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตา 
สลับกับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนราวกับภาพสามมิติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

เที่ยง ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เดินทางกลับสู เมืองฮานอย นําทาน ชม
ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตาํนานกลาววา ใน
สมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษตัริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปน
เวลานาน แตยงัไมสามารถเอาชนะทหารจากจนีไดสักที ทาํใหเกิดความทอแทพระทัย 
เมื่อไดมาลองเรือทีท่ะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาให
พระองค เพื่อทําสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากทีพ่ระองคไดรับดาบมาน้ัน พระองคได
กลับไปทาํสงครามอีกคร้ัง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุข เมื่อ
เสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี  

 
นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย สี
แดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ 
ชม วัด หงอกเซิน วัดโบราณ ภายใน
ประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ 
เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมีความเช่ือ
วา เตาตัวน้ี คือเตาศักด์ิสิทธิ์ 1 ใน 2 
ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมา
เปนเวลาชานาน เดินทางไปชมการ
แ ส ด ง ร ะ บํ า หุ น ก ร ะ บ อ ก
น้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเคร่ือง
ดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน 
ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

คํ่า     ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

  นําทานเขาที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 
วันทีห่า ฮานอย-กรงุเทพฯ        ไ (เชา/-/-) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตินอยไบ 
11.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901 
13.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

 
****************************************************************** 

การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสนิคาของทางรฐับาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คอื รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไม
เขารานดงักลาวจะตองจายคาทวัรเพ่ิม ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวาทานรบัทราบและยอมรบั
เงื่อนไขดงักลาวแลว 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปน นิงหบงิห 5 วัน 4 คืน VJ 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเดี่ยว 
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 มิ.ย.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 
05 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 
12 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 
19 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 
26 มิ.ย.62 30 มิ.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 



 

 

 

 
 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 
  รถรางขึ้นกระเชา+คากระเชาฟานซีปน 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ

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 
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 



 

 

 

  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,
อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 

  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบรษัิทฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลกูทวัร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 
 

กรณียกเลิก : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

กรณีเจ็บป�วย :  
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 

บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 



 

 

 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 
 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 

  กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่



 

 

 

ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงือ่นไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสญูหาย
หรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทาง
ได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 



 

 

 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีชั่ดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสนิคาของทางรฐับาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คอื รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไม
เขารานดงักลาวจะตองจายคาทวัรเพ่ิม ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวาทานรบัทราบและยอมรบั
เงื่อนไขดงักลาวแลว 

  อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรบัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรส
ไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั หองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) 
และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกบั 1 เตียงเสริม 
 
โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทดัรตั และไมมีอางอาบนํ้าบาง
โรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกี ่
หองซึ่ง ในกรณีมาเปนครอบครวัใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคน
ละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลฟิตซึง่ขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดนิทางอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


