
 

 

รหัสทัวร BID2000497 
ทัวรเวียดนาม มหัศจรรย..ซาปา ฟานซิปน 4วัน 3คืน (VJ) 

กรุงฮานอย - ถายรูปหนาวัดหงอกเซิน - ชอปปم�งถนน 36 สาย - โชวหุนกระบอกนํ้า - ลาว
ไก - ซาปา - หมูบานกัต๊กั๊ต - น้ําตกสีเงิน - ตลาดซาปา - เขาฮามลอง - ถายรูปชายแดน
เวียดนาม+จีน - นัง่รถรางไปขึ้นกระเชาฟานซีปน - ยอดเขาฟานซีปน - สุสานโฮจิมินห  



 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถายรูปหนาวัดหงอกเซิน • ชอปปم�งถนน 36 สาย • โชว
หุนกระบอกนํ้า ไ (เย็น) 

 
12.00 น. พรอมกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเตอรสาย

การเวียดเจ็ทแอร  ประตู 3 
Viet Jet Air (VJ ) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

15.05 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน VJ902 
16.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ี

เรียบรอยแลว (เวลาทองถ่ินที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 
 

 
 

 



 

 

จากนั้น  นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย 
เมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ท่ีตัง้อยูภาคเหนือ 
เปนเมืองที่มีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 2,000 ป  นํา
ทานเดินทางขามแมนํ้าแดง 
แมน้ําสายลอยฟ�าท่ีอยูสูงกวา
ตัวเมือง ทานจะเห็นสะพาน
เหล็กแหงแรกของเวียดนาม ท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปจจุบัน
ใชเฉพาะรถไฟเทานั้น กรุงฮานอยในอดีตไดรบัการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงที่สวย
ท่ีสุดในเอเชีย เรียกกันวา“Little Parris”เปนเมืองหลวงที่ไดรับการวางผังเมืองไว
อยางดี มีทะเลสาบและแมนํ้าลอมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 
แหง จึงไดชื่อวา City of Lakesมีถนนหนทางที่รมรื่นดวยตนไมใหญ มีอาคาร
สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆในอินโดจีน 
ปจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมือง
หลวงแหงนี้อยางไมเสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซึ่งจะมีอายุครบ 
1000 ป ในป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่เมือง
แหงนี้ยังคงรกัษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบ
ฝร่ังเศส ตึก อาคารที่สําคัญตางๆ ยงัคงเปนการกอสราง สไตลฝรั่งเศส ตนไมสองขาง
ทางอายุกวารอยป ใหความรมรืน่ และสบายตายิ่งนัก  จากน้ัน นําทกุทานขาม
สะพานแสงอาทิตยสูกลางทะเลสาบ  แวะถายรูปดานหนา วัดหงอกเซิน จากนั้น ชม
ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย  

 



 

 

 
 
นําทานชมการแสดงหุนกระบอก
นํ้า ซึ่งเปนศิลปะพ้ืนบานท่ีมีชื่อเสียง
ทานจะไดชมเร่ืองราวความรักใน
เทพนิยายความภาคภูมิใจในความ
เปนธรรมชาติและวิถีชาวบานเชน
การเพาะปลูกการเกบ็เกี่ยวพืชผล
การตกปลาการแขงเรือโดยใชหุน
กระบอกนํ้าทั้งส้ิน  จากนั้น นําทาน 
อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถกูใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเป�า 
เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึก ตางๆ ฯลฯ 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก          DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

 

วันที่สอง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมูบานกั๊ตก๊ัต • นํ้าตกสีเงิน • ตลาดซาปา  ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสูจังหวัดลาวไกโดยเสนทางดวนจากกรุงฮานอยดวยระยะทางกวา 245
กิโลเมตรเดินทางตอไปยงั เมืองซาปา ซึ่งเปนอําเภอหนึ่งตั้งอยูในจังหวัดลาวไก ดวย
ระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) ตั้งอยูสูง
กวาระดบัน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat 
Village หมูบานชาวเขาเผามงดําชมวถิีชีวติ
ความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้และชม
แปลงนาขาวแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวางสุด
ลูกหูลูกตา   จากน้ันนําทานเดินทางไปชม
นํ้าตก Silver Water Fall (นํ้าตก ThacBac) นํา้ตกสีเงิน ท่ีข้ึนชื่อในเมืองซาปา 

 

 
 

พิเศษ!! ใหทานรวมแตงชุดชาวเขาเผามงถายรูปเปนที่ระลึก 
ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดง

ดาลัดพาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ท่ีออกมา
จับจายซ้ือขายกันอยางมีสีสัน 

ท่ีพัก          HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สาม ซาปา • เขาฮามลอง • ถายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน •นั่งรถรางไปขึ้นกระเชา
ฟานซีปน • ยอดเขาฟานซีปน • ฮานอย • สสุานโฮจิมินห ไ (เชา/กลางวัน/
เย็น) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวท่ีสูงที่สุดในซาปา ชม
ทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดานรายลอมไป
ดวยเทือกเขา และเทือกเขาเหลานี้ก็ไดทอดยาว
มาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมี
ยอดเขาที่สูงโดดเดนท่ีสุดในบรรดายอดอื่นๆ คือ
ฟานซีปน(Fansipan) ของเทือกเขาหวางเห
ลี่ยนเซินนี้ นับวาเปนยอดเขาที่สูงท่ีสุดในแถบอินโดจีน สูงถงึ 3,143 เมตร นําทานชม
ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮามลอง ชมสวนไมดอกและสวนหินท่ีสวยงาม 
ชมทิวทัศนเมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา 
จากนั้น นําทานนั่งรถรางใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพื่อข้ึนยอดเขา
ฟานซีปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของ
ธรรมชาติระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นาํทานน่ังกระเชาไฟฟ�าเพื่อข้ึนสู
ฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จน
ไดรับการกลาวขานวา“หลังคาแหงอนิโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยางยิ่ง
สภาพป�าก็ยังคงมคีวามมบรูณและสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหงนี้
ไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางที่คอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดิน
ป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื่นชม
ความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย  
หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา 
ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะในกรณีที่
ไมไดขึน้กระเชาฟานซีปน 
 



 

 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสูเมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรบัอากาศ(ประมาณ5ชั่วโมง)  
นําทานชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห (ถายรูปดานนอก) (สุสาน
ประธานาธิบดีโฮจิมินหจะปดบริการทุกวันจันทร และ ศุกร ของสัปดาห และ  
จะปดบริการชวงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน และจะปดชวงเทศกาลสําคัญของ
เวียดนาม) วีรบรุุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ีรวมเวียดนามเปนประเทศ และ
ยังเปนผูประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจศุพทาน
ประธานาธิบดีซึ่งไดทําการเก็บรักษาศพไวเปนอยาง ไมใหเนาเปم�อย โดยมีเจาหนาท่ี
ดูแล และคอนขางเขมงวด 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก             DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

 

 

 



 

 

วันที่ส่ี ฮานอย • กรุงเทพฯ ไ (เชา) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตนิอยไบ 
12.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VJ901 
14.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิ

รูลืม 
 
การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขา
รานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไข
ดังกลาวแลว 
 

หมายเหตุ : แจงเวลาบินของเที่ยวบิน VJ902 และ VJ901 
ชวง WINTER ต้ังแต 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** 
 

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



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 
 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย  ซาปา ฟานซีปน 4 วัน 3 คืน บิน VJ 

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

07 ก.พ.63 10 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 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  



 

 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครือ่งบิน, ตั๋วรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 
 
 
 



 

 

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

หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่องซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึง
ข้ึนอยู  กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


