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03.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีตเจ็ท 

(VZ) โดยมีเจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

วนัแรก   สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ • สนามบนินอยไบ  • กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม • หมู่บา้นชาวเขา-ตลาดซาปา          
            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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06.15 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย่วบนิ VZ xxx (Flight Number ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบอกีคร ัง้) 

 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครือ่งดืม่บนเครือ่งขาไป-กลบั) 

08.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากบั
ประเทศไทย) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (เฝอ เวยีดนาม) 

จากน้ัน น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาปา ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร เดินทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซึง่เป็นอ าเภอหน่ึงตัง้อยู่ใน

จงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน เดนิทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้น

นีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัไดทีส่วยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลดั 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่อกมาจบัจ่ายซือ้ขายกนัอย่างมีสสีนั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  SAPA CHARM HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิทีสู่งทีสุ่ดในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา และเทอืกเขา

เหล่านีก็้ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาทีสู่งโดดเด่นทีสุ่ดในบรรดายอดอื่นๆ คอืฟานซี

ปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซนินี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรชม

ทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮามลอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิที่สวยงาม ชมทิวทศันเ์มืองซาปาในมุมมองแบบ

พาโนรามา 

 
 น าท่านน่ังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้เพือ่ขึน้ยอดเขาฟานซปัีนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 

ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้งทาง ถึงสถานีกระเชา้ น าท่านน่ังกระเชา้

ไฟฟ้าเพือ่ขึน้สู่ฟานซปัินยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนไดร้บัการกล่าวขานว่า 

“หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สูงทีสุ่ดในอนิโดจนีบนความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลาย

ทางชวีภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเทา้สู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได ้

สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพ้ิสมยัการเดนิป่าจากทั่วโลกเลอืกเป็นจุดหมายปลายทาง

ส าหรบัการทดสอบก าลงัใจและชืน่ชมความงามของผืนป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี 

วนัทีส่อง ซาปา • เขาฮามลอง • น่ังรถรางขึน้กระเชา้ฟานซปัีน • ถ่ายรูปชายแดนจนี+เวยีดนาม+ลาวไก • 
Moana Sapa • น ้าตกสเีงิน • สะพานแกว้มงักรเมฆ         (เชา้/กลางวนั/เย็น)    
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หมายเหตุ : กระเชา้ฟานซปัีนอาจจะมกีารปิดปรบัปรุงซึง่จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะท าการคนืเงินค่า

กระเชา้หน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีทีไ่ม่ไดข้ึน้กระเชา้ฟานซปัีน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน  น าท่านสู่  โมอาน่า (Moana Sapa Cafe) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปาคลา้ยกบัประตูสวรรคท์ี่บาหล ีใหท่้านได ้

ถ่ายรูปเก๋ๆกบัมุมน่ารกัๆ ทีเ่มือ่มองไปดา้นหลงัจะเห็นเป็นววิภูเขาอนัสวยงาม นอกจากนีย้งัมีเคร ือ่งดืม่จ าหน่าย ใหท่้านได ้

อสิระกบับรรยากาศสุดฟิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเดนิทางไปชมน ้าตก Silver Water Fall (น ้าตก ThacBac) น ้าตกสเีงิน ทีข่ึน้ช ือ่ในเมืองซาปา จากน้ันน าท่าน

ชม สะพานแกว้มงักรเมฆ Rong May Glass Bridge เป็นสะพานแกว้ใสแห่งแรกในประเทศเวยีดนาม  ท่านจะไดส้มัผสั

กบับรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา ทา้ทายความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,000 เมตร มีระบบลฟิตแ์กว้ใสสูงถึง 300 

เมตร ชมทศันียภาพไดสุ้ดลูกหูลูกตา 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า      บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  SAPA CHARM HOTEL 4*  หรอืเทยีบเท่า 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรโ์รงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั)     

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมือง ฮานอยเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชม

บรรยากาศธรรมชา่ตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม จากน้ัน น าท่านสู่ รา้นหยกและเยือ่ไผ่ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ SEN BUFFET 

น าท่าน ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ีต านานกล่าวว่า ในสมยัทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บ

กบัประเทศจีน กษัตรยิแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัท ีท าใหเ้กดิ

ความทอ้แทพ้ระทยั เมื่อไดม้าล่องเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ ไดม้ีเต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท า

สงครามกบัประเทศจีน หลงัจากที่พระองคไ์ดร้บัดาบมาน้ัน พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร ัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือ

ประเทศจนี ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เมือ่เสรจ็ศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี ้

วนัทีส่าม     ฮานอย • ทะเลสาบคนืดาบ • สะพานแสงอาทติย ์• วดัหงอ๊กซนิ • อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 

         (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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 น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคนืดาบ ชม วดัหงอ๊กเซนิ วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย 

ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเชือ่ว่า เต่าตวันี ้คอืเต่าศกัดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบ

แห่งนี้มาเป็นเวลาชา้นาน น าท่าน อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า 

เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 

ค ่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน น าท่านเขา้ทีพ่กั NESTA HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ล่องเรอืชม วดัตามจุก๊ (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม วดัตามจุก๊หรอืที่ถูกเรยีกว่าแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงิจติวญิญาณตามจุก๊อยู่ทีจ่งัหวดัฮานาม ห่างจากกรุงฮานอย 60 กโิลเมตร ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ที่ตัง้

อยู่ตรงกลางเสน้ทางการท่องเทีย่วเพือ่คน้ความดนิแดนแห่งพุทธศาสนาทีไ่ม่ควรพลาด       

 
 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงฮานอย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  

** บรกิารขนมปังบ ัน๋หมี ่Banhmi เป็นอาหารของเวยีดนามหรอืแซนวชิเวยีดนาม** 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

19.10 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท Thai Vietjet (VZ)  

 เทีย่วบนิที ่VZ xxx (Flight Number ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบอกีคร ัง้) 

21.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

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

อตัราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางทวัร ์เทีย่วบนิเหมาล า ฉลองเทศกาลวนัหยุด 

มหศัจรรย.์..เวยีดนาม เทีย่วครบ บนิคุม้ 4 วนั 3 คนื บนิ VZ 

วนัเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั จ านวนต่อกรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว 

13 ต.ค.65 16 ต.ค.65 32+1/BUS 18,999 18,999 4,000 

20 ต.ค.65 23 ต.ค.65 32+1/BUS 18,999 18,999 4,000 

 

วนัทีส่ี ่    ฮานาม • จุดเช็คอนิแห่งใหม่ “วดัตามจุก๊” • ฮานอย • สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ    

        (เชา้/กลางวนั/บ ัน๋หมี)่ 
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**ราคา INFANT (อายไุม่ถงึ 2 ปี บรบูิรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 6,000 บาท  

อตัราน้ีรวมรายการทวัรแ์ละต ัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถงึประโยชนลู์กคา้เป็นส าคญั** 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตั๋วเคร ือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Vietjet  (VZ)  

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงินพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท่้านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ (สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

✓ น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทยตามรายการระบุ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดร้บัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

- หากหน่วยงานรฐับาลไทย และ/หรอื เวยีดนามมีการปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการกกัตวัเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรค

เพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกนิ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ช ัว่โมง หรอื ATK 24 ช ัว่โมง ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั 

มิฉะน้ันถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์กรุณาช าระก่อนเดนิทาง 30 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป บรษิัทฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหกัค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% จากราคาขาย และหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด 

ๆ ทัง้สิน้  

• ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

• ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,

วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 
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• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

เง่ือนไขอืน่ ๆ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ใ์นการ เ ก็บ ค่าใช ้จ่า ยทั้ง หมด กรณีท่านยกเลิกการ เดินทางและมีผลท า ให ้คณะ เดิ นท า ง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บรษิัทฯ ก าหนดไว ้ (15 ท่านขึน้ไปต่อกรุป๊) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทฯ และผูเ้ดินทางอื่นที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไปต่อกรุป๊ จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิเ์ลื่อนวนัเดินทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเคร ือ่งบิน, ตั๋วรถทวัร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกตั๋ว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ 

ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไข

ดงักล่าว 

• กรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการ

เดินทาง หรอืเร ิม่ตัง้แต่ท่านจองทวัร ์มิฉะน้ันทางบรษิัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้า ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้มี) 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ดัเจนก่อนท าการจอง กรณีแจง้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง

กะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 

• กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออกประเทศ

ใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

ทวัรท์ัง้หมด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมีสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จาก

ไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯหรอืเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน

เงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุใน

รายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็น

การช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาตั๋วดงักล่าว 

➢ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

➢ กรุป๊ที่เดินทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถึง

เทีย่วบนิพิเศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 
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➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตอ้งไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปต่างๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการตู์น ทีไ่ม่ใชก่าร

ประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออก

เมืองของท่าน ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีมี “คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท่้านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทาง

ออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ

ทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภท์ี่

ชดัเจน สิง่นีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว คอื รา้นยา,รา้น

ไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม รา้นหยก เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

➢ อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาด

ของตามประเทศเวยีดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

➢ หอ้งพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน riple Room) หอ้งพกัแต่ละ

ประเภทอาจจะไม่ตดิกนับางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสรมิ 

➢ โรงแรมในเวยีดนามหอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช ัน้จะมี  เพียงไม่กีห่อ้ง

ซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ิดกนัและอาจจะไดค้นละช ัน้และบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟตซ์ ึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดั

จ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง ทางบรษิทัฯจะถอืว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุใน

รายการทวัรท์ ัง้หมด** 
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