
 

 

รหัสทัวร  BID1900636 
ทัวรเวียดนามเหนือ  ฮานอย  ซาปา  ขึ้นกระเชาฟานซิปน  
4 วัน 3 คืน (VJ) 
ถายรูปหนาวัดหงอกเซิน   ชอปปم�งถนน 36 สาย   โชวหุนกระบอกน้ํา  หมูบาน
กั๊ตกั๊ต   น้ําตกสเีงิน   ตลาดซาปา  เขาฮามลอง    ถายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน  
น่ังรถรางไปขึ้นกระเชาฟานซีปน    ยอดเขาฟานซีปน   สุสานโฮจิมินห 
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วันแรก กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถายรปูหนาวัดหงอกเซิน • ชอปปم�งถนน 36 สาย • โชวหุน

กระบอกน้ํา ไ (เย็น) 

11.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอรสายการ
เวียดเจ็ทแอร  ประตู 3 
Viet Jet Air (VJ ) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

14.00 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902 
15.50 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากบัประเทศไทย) 
หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกทีน่ั่งได ที่

น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงทีน่ั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึง่
เปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

จากน้ัน  นําทานเดินทางสู กรงุฮานอย เมอืงหลวงของ
ประเทศเวียดนาม ทีต้ั่งอยูภาคเหนือ เปนเมือง
ที่มีประวัตศิาสตรยาวนานกวา 2,000 ป  นํา
ทานเดินทางขามแมน้ําแดง แมน้ําสายลอยฟ�า
ที่อยูสูงกวาตัวเมือง ทานจะเห็นสะพานเหล็ก
แหงแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดย
สถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปจจบัุนใช
เฉพาะรถไฟเทาน้ัน กรุงฮานอยในอดีตไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงที่สวย 
ที่สุดในเอเชีย เรียกกันวา“Little Parris”เปนเมืองหลวงที่ไดรับการวางผงัเมอืงไวอยางดี 
มีทะเลสาบและแมน้ําลอมรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 แหง จงึไดช่ือ
วา City of Lakesมถีนนหนทางที่รมร่ืนดวยตนไมใหญ มีอาคารสถาปตยกรรมแบบโค



 

 

โลเนียล ที่งดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆในอินโดจีน ปจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดตี
ความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงน้ีอยางไมเสื่อมคลายชมตัว
เมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซึง่จะมีอายุครบ 1000 ป ในป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปน
เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่เมืองแหงน้ียังคงรักษาความเปนเอกลกัษณไดอยาง
เหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารที่สําคญัตางๆ ยังคงเปนการกอสราง 
สไตลฝร่ังเศส ตนไมสองขางทางอายุกวารอยป ใหความรมร่ืน และสบายตายิง่นัก  จากน้ัน 
นําทุกทานขามสะพานแสงอาทิตยสูกลางทะเลสาบ  แวะถายรูปดานหนา วดัหงอกเซิน 
จากน้ัน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย  

 
นําทานชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา ซึง่
เปนศิลปะพื้นบานทีม่ีช่ือเสียงทานจะไดชม
เร่ืองราวความรักในเทพนิยายความ
ภาคภมูิใจในความเปนธรรมชาตแิละวิถี
ชาวบานเชนการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยว
พืชผลการตกปลาการแขงเรือโดยใชหุน
กระบอกน้ําทัง้สิ้น   
จากน้ัน นําทาน อสิระชอปปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถกูใหทานไดเลือกสรรมากมาย 
กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึก ตางๆ ฯลฯ 

คํ่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 



 

 

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

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหาร  
                ของโรงแรม 

เดินทางสูจังหวดัลาวไกโดยเสนทาง
ดวนจากกรุงฮานอยดวยระยะทาง
กวา 245กิโลเมตรเดินทางตอไปยงั 
เมืองซาปา ซึ่งเปนอําเภอหน่ึงตัง้อยู
ในจังหวัดลาวไก ดวยระยะทาง
ประมาณ40 กิโลเมตร (ใชเวลา
เดินทางโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง) ต้ังอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat 
Village หมูบานชาวเขาเผามงดําชมวถิีชีวติ
ความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชม
แปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกวางสดุ
ลูกหูลกูตา   จากน้ันนําทานเดินทางไปชม
น้ําตก Silver Water Fall (น้ําตก 
ThacBac) น้ําตกสีเงิน ที่ขึ้นช่ือในเมอืงซาปา 

 
 



 

 

พิเศษ!! ใหทานรวมแตงชุดชาวเขาเผามงถายรูปเปนที่ระลกึ 
คํ่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัด 

พาทกุทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ทีอ่อกมาจับจายซือ้ขายกัน
อยางมีสีสัน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันทีส่าม ซาปา • เขาฮามลอง • ถายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน •น่ังรถรางไปขึน้กระเชาฟานซี
ปน • ยอดเขาฟานซีปน • ฮานอย • สุสานโฮจิมินห ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู จดุชมวิวที่สูงที่สดุใน
ซาปา ชมทัศนียภาพของเมอืงซาปารอบ
ดานรายลอมไปดวยเทือกเขา และ
เทือกเขาเหลาน้ีก็ไดทอดยาวมาจาก
มณฑลยูนนานในประเทศจนี และจะมี
ยอดเขาที่สูงโดดเดนที่สดุในบรรดายอด
อ่ืนๆ คือฟานซีปน(Fansipan) ของเทือกเขาหวางเหล่ียนเซินน้ี นับวาเปนยอดเขาที่สูง
ที่สุดในแถบอินโดจนี สูงถงึ 3,143 เมตร นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขา
ฮามลอง ชมสวนไมดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทวิทศันเมืองซาปาในมมุมองแบบพา
โนรามา เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทอืกเขา  
จากน้ัน นําทานน่ังรถรางใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพือ่ขึ้นยอดเขาฟานซี
ปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ
ระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�าเพือ่ขึ้นสูฟานซิปนยอด
เขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภมูภิาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนไดรับการกลาวขานวา
“หลังคาแหงอินโดจีน” สงูที่สดุในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 
เมตร และมคีวามหลากหลายทางชีวภาพสูงอยางยิง่สภาพป�าก็ยงัคงมีความมบูรณและสวย
สดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางที่
คอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดินป�าจากทัว่โลกเลือกเปนจดุหมายปลายทางสาํหรับ
การทดสอบกาํลังใจและช่ืนชมความงามของผนืป�าดินรอนแหงเอเชีย  



 

 

หมายเหต ุ: กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรบัปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทาง
บรษัิทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะในกรณีทีไ่มไดขึน้
กระเชาฟานซีปน 

  

 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสูเมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5ช่ัวโมง)  นําทาน
ชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห (ถายรปูดานนอก) (สสุานประธานาธบิดโีฮจิมินหจะ
ปดบริการทกุวันจันทร และ ศุกร ของสปัดาห และ จะปดบริการชวงเดือน กันยายน-



 

 

พฤศจกิายน) วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูที่รวมเวียดนามเปนประเทศ และยงั
เปนผูประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจศุพทานประธานาธิบดีซึง่
ไดทําการเก็บรักษาศพไวเปนอยาง ไมใหเนาเปم�อย โดยมีเจาหนาทีดู่แล และคอนขาง
เขมงวด 

คํ่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันทีส่ี ่ ฮานอย • กรงุเทพฯ ไ (เชา) 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตนิอยไบ 

11.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901 
13.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลมื 
 
การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสนิคาของทางรฐับาล เพ่ือเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวดงักลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดงักลาว
จะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 
....................................................................................... 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย  ซาปา ฟานซีปน 4 วัน 3 คืน บิน VJ 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเดี่ยว 

03 พ.ค.62 06 พ.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 
10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 
17 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 
24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 



 

 

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

เงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

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

 
 
 

13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 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 13,900 13,900 12,900 3,000 
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 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 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

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

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคืนเงนิคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัดจําทัง้หมด 
  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม

วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 



 

 

กรณีเจ็บป�วย :  
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 

บรษัิทฯ จะทาํการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 
 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษัิทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบรษัิทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดนิทางไปดวยโดยทางบรษัิทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 



 

 

  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

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

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 



 

 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

  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 หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และ
หองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  

หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะ
ไดเปน 1เตียงใหญกบั 1 เตียงเสริม 

  โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทดัรตั และไมมีอางอาบนํ้า
บางโรงแรมแตละชัน้จะมีเพียงไมกีห่องซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพัก
อาจจะไมไดตดิกนัและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลฟิตซึ่งขึ้นอยู  กบัการ
ออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 



 

 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนาอยาง
ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


