
 

 

รหัสทัวร BID2000494 
ทัวรเวียดนาม มหัศจรรย...SAPA FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซิปน 4วัน 3คืน (VJ) 
ถายรูปหนาวดัหงอกเซิน - โชวหุนกระบอกนํ้า - ชอปปم�งถนน 36 สาย  - ฮานอย - ลาวไก    ซา
ปา - นํ้าตกสีเงิน - สะพานแกว - ตลาดซาปา -  นั่งรถรางไปขึ้นกระเชาฟานซีปน - ยอดเขาฟานซี
ปน - ถายรูปดานนอก ณ สุสานประธานาธิบดี โฮจมิินห   

 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย • ถายรูปหนาวัดหงอกเซิน • โชวหุนกระบอกนํ้า • ชอป

ปم�งถนน 36 สาย ไ (-/-/เย็น)  
 
12.00 น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอรสายการ

เวียดเจ็ทแอร  ประตู 3 Viet Jet Air (VJ) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแก
ทุกทาน 

15.05 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน VJ902 

16.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรงุฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
แลว (เวลาทองถิ่นท่ีเวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

 

 
 

 
 



 

 

จากนั้น  นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวง
ของประเทศเวียดนาม ท่ีต้ังอยูภาคเหนือ 
เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 
2,000 ป  นําทานเดินทางขามแมนํ้าแดง 
แมน้ําสายลอยฟ�าท่ีอยูสูงกวาตัวเมือง ทาน
จะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนาม 
ท่ีออกแบบโดยสถาปนคิหอไอเฟลของ
ฝร่ังเศส ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทานั้น กรุงฮานอยในอดีตไดรบัการกลาวขานวาเปน
เมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกัน 

                วา“Little Parris”เปนเมืองหลวงที่ไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและ
แมน้ําลอมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 แหง จึงไดชื่อวา City 
of Lakesมีถนนหนทางท่ีรมรื่นดวยตนไมใหญ มีอาคารสถาปตยกรรมแบบโค
โลเนียล ท่ีงดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆในอินโดจีน ปจจบุันฮานอยยังเหลือรอย
อดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงนี้อยางไมเส่ือมคลาย
ชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซึง่จะมีอายุครบ 1000 ป ในป ค.ศ. 2010 
กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแหงนี้ยังคงรกัษาความเปน
เอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารทีสํ่าคัญ
ตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตลฝรั่งเศส ตนไมสองขางทางอายุกวารอยป ใหความ
รมรืน่ และสบายตายิ่งนัก  จากนั้น นําทุกทานขามสะพานแสงอาทิตยสูกลาง
ทะเลสาบ  แวะถายรูปดานหนา วัดหงอกเซิน จากนั้น ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบ
ใจกลางเมืองฮานอย 

  

 



 

 

                นําทานชมการแสดงหุนกระบอกนํ้า ซึ่งเปนศิลปะพ้ืนบานท่ีมีชื่อเสียงทานจะไดชม
เร่ืองราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจ
ในความเปนธรรมชาตแิละวิถีชาวบานเชนการ
เพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตกปลาการ
แขงเรือโดยใชหุนกระบอกนํ้าท้ังสิ้น  จากน้ัน นํา
ทาน อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคา
ถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเป�า เส้ือผา 
รองเทา ของที่ระลึก ตางๆ ฯลฯ 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก          DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา มาตรฐานประเทศเวียดนาม 
 

วันที่สอง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • นํา้ตกสีเงิน • สะพานแกว • ตลาดซาปา ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น)  

   
เชา                บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสูจังหวัดลาวไกโดยเสนทางดวนจากกรุงฮานอยดวยระยะทางกวา 245 
กิโลเมตรเดินทางตอไปยงั เมืองซาปา ซึง่เปนอําเภอหนึ่งตั้งอยูในจังหวัดลาวไก ดวย
ระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) ตั้งอยูสูง
กวาระดบันํ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร 
 

 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น นําทานเดินทางไปชมนํา้ตก Silver Water Fall (นํ้าตก ThacBac) นํ้าตกสีเงิน ท่ี

ขึ้นชื่อในเมืองซาปา จากน้ัน นําทานเดินทางสู สะพานแกว มังกรเมฆ (Rong May 
Glass Bridge) เปนสะพานแกวใสแหงแรกของเวียดนามที่จะใหทานทาทายความ
สูงจากระดบันํ้าทะเลถึง 2,000 เมตร มรีะบบลิฟตแกวใสสูงถึง 300 เมตร ตัง้อยู
หางจากเมืองซาปาประมาณ 18 กิโลเมตร และอยูหางจากฟานซีปน ประมาณ 7 
กิโลเมตร ใหทานชมววิจากมุมสูงของสะพานแกว ชมความสวยงามตามอัธยาศัย 

 

 
 

 



 

 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลดั
พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ท่ีออกมาจับจายซ้ือ
ขายกันอยางมีสีสัน สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก  

ท่ีพัก          Mgallery Sapa 5* หรือเทียบเทา 

 

 

           

 
 



 

 

 
 
วันที่สาม ซาปา • นั่งรถรางไปขึน้กระเชาฟานซีปน • ยอดเขาฟานซีปน • ฮานอย •  

ถายรูปดานนอก ณ สสุานประธานาธิบดี โฮจิมินห ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                เดินทางสูจุดชมวิวท่ีสูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดานรายลอม

ไปดวยเทือกเขา และเทือกเขาเหลาน้ีก็ไดทอดยาว
มาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมยีอด
เขาที่สูงโดดเดนที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟาน
ซีปน(Fansipan) ของเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซิน
นี้ นับวาเปนยอดเขาที่สูงท่ีสุดในแถบอินโดจนี สูง
ถึง 3,143 เมตร นําทานชมทัศนียภาพทะเล
หมอกบน ยอดเขาฮามลอง ชมสวนไมดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศนเมืองซา
ปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา จากนั้น นําทานน่ัง
รถรางใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปนระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวางสอง
ขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�าเพื่อข้ึนสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหง
เวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนไดรับการกลาวขานวา“หลังคา
แหงอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง 3,143 
เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยางยิ่งสภาพป�าก็ยังคงมีความมบรูณ
และสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหงนี้ไมไดสะดวกสบายเลย เพราะ
สภาพเสนทางท่ีคอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดินป�าจากท่ัวโลกเลือกเปน



 

 

จุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื่นชมความงามของผืนป�าดินรอน
แหงเอเชีย  

หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรงุซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษทัฯจะทํา
การคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะในกรณีท่ีไมไดข้ึนกระเชาฟานซี
ปน 

 

 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
                นําทานเดินทางสูเมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรบัอากาศ(ประมาณ5ชั่วโมง) นํา

ทานชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห (ถายรปูดานนอก) (สุสานประธานาธิบดีโฮจิ
มินหจะปดบรกิารทุกวันจันทร และ ศุกร ของสัปดาห และ  

                จะปดบรกิารชวงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน และจะปดชวงเทศกาลสําคัญของ
เวียดนาม) วรีบรุุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ีรวมเวียดนามเปนประเทศ และยัง
เปนผูประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพทาน



 

 

ประธานาธิบดีซึ่งไดทําการเก็บรักษาศพไวเปนอยาง ไมใหเนาเปم�อย โดยมีเจาหนาที่
ดูแล และคอนขางเขมงวด 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก          DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

 

วันที่ส่ี ฮานอย • กรุงเทพฯ   (เชา/-/-)  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตินอยไบ 
12.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VJ901 
14.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิ

รูลืม 
 
การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมกีารเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริม

การทองเท่ียวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไม
เขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 
หมายเหตุ : แจงเวลาบินของเที่ยวบิน VJ902 และ VJ901 

ชวง WINTER ตัง้แต 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 

 
 
อัตราคาบรกิารรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม
ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอบุัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณทีี่
ไดรับอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง) 

 
 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย  ซาปา ฟานซีปน สะพานแกว 4 วัน 3 คืน บนิ VJ 

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว 

14 ก.พ. 63 17 ก.พ. 63 24+1 14,900 14,900 13,900 5,000 

07 มี.ค. 63 10 มี.ค. 63 24+1 14,900 14,900 13,900 5,000 

14 มี.ค. 63 17 มี.ค. 63 24+1 14,900 14,900 13,900 5,000 



 

 

อัตราคาบรกิารไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดนิทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระ

ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มฉิะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคนืเงินคามดัจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดนิทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมดัจําทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคนืเงินคาทัวรท้ังหมดไม

วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 



 

 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 

บริษัทฯ จะทําการเลื่อน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทาํการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสัิยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิความลาชาของสายการบิน,สายการบนิยกเลิก
บิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออก
เมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหายหรอื
ชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวนั
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 



 

 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ี
แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตองไมมกีารชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระท่ังตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตดั
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดงันั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได 
ซึ่งเปนสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมกีารเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดงักลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขา
รานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
ดังกลาวแลว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรส
ไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 
 
 



 

 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดีย่ว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพัก

แบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 

1เตียงใหญกบั 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า

บางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกี่หองซึ่งในกรณีมาเปนครอบครวัใหญใชหลายหอง หองพัก
อาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมลีิฟตซึ่งขึ้นอยู  กบัการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 
** กอนตดัสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถอง

แทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


