
 
 

 



 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย • ถ่ายรูปหน้าวดัหง๊อกเซิน • โชว์หุ่นกระบอกน า้ • ชอปป้ิงถนน 36 สาย  (-/-/เยน็)  
12.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวยีดเจท็แอร์  ประตู 3 

Viet Jet Air (VJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน VJ902 
16.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม 

เท่ากบัประเทศไทย) 

 
 

 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ท่ีตั้งอยูภ่าคเหนือ เป็นเมืองท่ี
มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่าน
เดินทางขา้มแม่น ้ าแดง แม่น ้ าสายลอยฟ้าท่ีอยูสู่ง
กว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรก
ของเวียดนาม ท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอ
เฟลของฝร่ังเศส ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั้น 
กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
เมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกนั 
ว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงท่ีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มีทะเลสาบและแม่น ้ าลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุง
ฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช่ื้อว่า City of Lakesมีถนนหนทางท่ีร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคารสถาปัต



 
 

ยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความ
รุ่งโรจน์ให้นักเดินทางไดไ้ปสมัผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอยา่งไม่เส่ือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ 
ซ่ึงจะมีอายคุรบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรักษา
ความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการ
ก่อสร้าง สไตลฝ์ร่ังเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่าร้อยปี ใหค้วามร่มร่ืน และสบายตายิง่นกั  จากนั้น น าทุกท่านขา้ม
สะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบ  แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ วดัหง๊อกเซิน จากนั้น ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ
กลางเมืองฮานอย  

  
น าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้า ซ่ึงเป็น
ศิลปะพ้ืนบ้าน ท่ี มี ช่ือ เ สียงท่ านจะได้ชม
เร่ืองราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจ
ในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบา้นเช่นการ
เพาะปลูกการเก็บเก่ียวพืชผลการตกปลาการ
แข่งเรือโดยใชหุ่้นกระบอกน ้ าทั้งส้ิน  จากนั้น 
น าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย  มีสินค้า
ราคาถูกให้ท่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า 
เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึก ต่างๆ ฯลฯ 

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า มาตรฐานประเทศเวยีดนาม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัที่สอง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • น า้ตกสีเงิน • สะพานแก้ว • ตลาดซาปา      (เช้า/กลางวนั/เยน็)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่จงัหวดัลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากกรุงฮานอยดว้ยระยะทางกว่า 245 กิโลเมตรเดินทางต่อไปยงั เมืองซาปา 
ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดัลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 
ชัว่โมง) ตั้งอยูสู่งกว่าระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางไปชมน ้ าตก Silver Water Fall (น า้ตก ThacBac) น า้ตกสีเงิน ท่ีข้ึนช่ือในเมืองซาปา จากนั้น น าท่าน

เดินทางสู่ สะพานแก้ว มังกรเมฆ (Rong May Glass Bridge) เป็นสะพานแกว้ใสแห่งแรกของเวียดนามท่ีจะใหท่้าน
ทา้ทายความสูงจากระดับน ้ าทะเลถึง 2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แกว้ใสสูงถึง 300 เมตร ตั้ งอยู่ห่างจากเมืองซาปา
ประมาณ 18 กิโลเมตร และอยูห่่างจากฟานซีปัน ประมาณ 7 กิโลเมตร ใหท่้านชมวิวจากมุมสูงของสะพานแกว้ ชม
ความสวยงามตามอธัยาศยั 

 
 
 
 



 
 

  

 
ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พเิศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลดั 



 
 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสนั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั Mgallery Sapa 5* หรือเทียบเท่า 

  
 

    
 

    
 

วนัที่สาม ซาปา • นั่งรถรางไปขึน้กระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย •  ถ่ายรูปด้านนอก ณ สุสานประธานาธบิดี 
โฮจมินิห์  (เช้า/กลางวนั/เยน็)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 



 
 

เดินทางสู่  จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทศันียภาพของ
เมืองซาปารอบด้านรายลอ้มไปด้วยเทือกเขา 
และเทือกเขาเหล่าน้ีก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑล
ยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสูง
โดดเด่นท่ีสุดในบรรดายอดอ่ืนๆ คือฟานซีปัน
(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหล่ียนเซินน้ี 
นับว่าเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบอินโดจีน 
สูงถึง 3,143 เมตร น าท่านชมทัศนียภาพทะเล
หมอกบน ยอดเขาฮามลอง ชมสวนไมด้อกและ
สวนหินท่ีสวยงาม ชมทิวทศัน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขา จากนั้น น า
ท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพ่ือข้ึนยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่าน
จะได้สัมผัสกบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือข้ึนสู่
ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนไดรั้บการกล่าวขานว่า“หลงัคาแห่ง
อินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยงัคงมีความมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งน้ีไม่ได้
สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางท่ีค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพิ้สมยัการเดินป่าจากทัว่โลกเลือกเป็นจุดหมาย
ปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย  
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมกีารปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะท าการคืนเงินค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะในกรณทีี่ไม่ได้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 
 

   
  

 

 
 
 
 



 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5ชัว่โมง) น าท่านชม สุสานประธานาธบิดี 
โฮจมินิห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) (สุสานประธานาธิบดีโฮจมินิห์จะปิดบริการทุกวนัจนัทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ  
จะปิดบริการช่วงเดือน กนัยายน-พฤศจกิายน และจะปิดช่วงเทศกาลส าคญัของเวยีดนาม) วีรบุรุษตลอดกาลของ
ชาวเวียดนาม ผูท่ี้รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวียดนาม ภายในสุสาน
บรรจุศพท่านประธานาธิบดีซ่ึงไดท้ าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอยา่ง ไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมีเจา้หนา้ท่ีดูแล และค่อนขา้ง
เขม้งวด 

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ส่ี ฮานอย • กรุงเทพฯ              (เช้า/-/-)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตนิอยไบ 
12.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VJ901 
14.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 



 
 

การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,
ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 
 

หมายเหตุ : แจ้งเวลาบินของเที่ยวบิน VJ902 และ VJ901 
ช่วง WINTER ตั้งแต่ 01 พ.ย. 2562 – 28 ม.ีค. 2563     VJ902 BKK-HAN 15.05-16.55 // VJ901 HAN-BKK 12.15-14.05 
ช่วง SUMMER ตั้งแต่ 29 ม.ีค.2563 – 31 ต.ค. 2563    VJ902 BKK-HAN 14.00-15.50 // VJ901 HAN-BKK 11.10-13.00 
 

**กรุณาสอบถามเวลาบินกับเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง** 
...................................................................................................................................................... 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย  ซาปา ฟานซีปัน สะพานแก้ว 4 วนั 3 คืน บิน VJ 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พกัเดี่ยว 

03 ม.ค. 63 06 ม.ค. 63 24+1 14,900 14,900 13,900 5,000 

17 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63 24+1 14,900 14,900 13,900 5,000 

24 ม.ค. 63 27 ม.ค. 63 24+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

31 ม.ค. 63 03 ก.พ. 63 24+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

07 ก.พ. 63 10 ก.พ. 63 24+1 14,900 14,900 13,900 5,000 

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

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

28 ก.พ. 63 02 มี.ค. 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 

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



 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 



 
 

กรณีเจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดินทาง  ในกรณทีี่มผีู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวนัเดินทางหรือ
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัตเิหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์) 



 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดห้องพกัที่ประเทศเวยีดนาม 
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดีย่ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม 
 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทดัรัต และไม่มอ่ีางอาบน า้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมเีพยีงไม่กี่

ห้องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มลีฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่  กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 


