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SPECIAL COLORFUL SAPA  
HANOI-SAPA-NINBINH 5D4N 
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วนัแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย ์– วดัหงอกเซิน –  
                    ชอ้ปปิ9 งยา่นถนน <= สาย 

09.00 น. คณะพรอ้มกันทีB สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู ้โดยสาร ชั9น F ประตู 4  
เคานเ์ตอร ์G เคานเ์ตอรส์ายการบิน เวียดเจ็ทแอร ์(VJ)เจา้หนา้ทีBของบริษัทฯ คอยอาํนวย
ความสะดวกแก่ท่าน 

12.00 น. เหิรฟ้าสู ่กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจท็แอร ์(VJ)  
14.00 น. เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานแคท บิ เมืองไฮฟอง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย นําท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย 
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จากนั�นนาํท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ�งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมชีาวฮานอยและนกัท่องเที�ยว
มานั �งพกัผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี�ชม วดัหงอกเซนิ ตั*งอยูริ่มทะเลสาบคืนดาบ (ฮวา่นเกี,ยม)  บน
เกาะหยกซึ0งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถขา้มจากฝั0งไปยงัวัดโดยขา้มสะพานเทฮุก หรือสะพาน
แสงอาทิตยมี์สีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ0 งของกรุงฮานอยนักท่องเที0ยวนิยมมา
ถ่ายภาพไวเ้ป็นที0ระลึกกนัเสมอ ปัจจุบนักลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื0อว่าหอคอยเต่า ตั*งไว ้
เพื0อเชื0อมโยงถึงตาํนานของวดัแห่งนี*  จากนั*น เดินทางต่อไปยงัถนน <= สาย นําทุกท่านเลือก
ซื* อของฝากบนถนน ;< สายย่านโบราณของเมืองฮานอยแต่กลับคราครํ 0าไปด้วยผู ้คน
หลากหลายชนชาติ และรายรอบไปดว้ยสินคา้ของฝากนานาชนิด  

โดยเฉพาะบริเวณถนน ห่างกาย ห่างห่อม ห่างบาก ห่างบ่วม ก็จะเป็นย่านคา้ขายที0คึกคกัดว้ย
สินคา้สารพดัชนิดทั*งของกิน เสื* อผา้ และของที0ระลึกที0เป็นทั*งผา้ไหม กระเป๋า หรือเครื0องเงินที0มี
ลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื9 อทีBT) 
เขา้พกัทีB HOTEL DELIGHT (หรอืเทียบเท่า) 

 

 

วนัทีBสอง        ฮานอย–ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จนี - ซาปา – หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต –  
                    โบสถเ์ก่า – ชอ้ปปิ9 งถนนคนเดินซาปา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีBพกั (มื9 อทีB V) 
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นําทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา (ใชเ้วลาประมาณ > ชั 0วโมง) ตั*งอยูใ่นจงัหวดัลาวไก เป็นเมือง
ที0มีความหลากหลายทางชาติพนัธุ์มากที0สุดในโลก เมืองซาปาเป็นเมืองที0มีอากาศหนาวเย็น
ตลอดทั*งปี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวจึงมีการทํานาขั*นบันไดตามลาดไหล่เขา
ทอดตวัเรียงรายกนัอย่างสวยงามจาํนวนมาก อีกทั*งเมืองซาปายงัเคยเป็นเมืองพกัตากอากาศ
ของชาวฝรั 0งเศสในสมยัก่อน รวมทั*งเป็นเมืองพกัตากอากศของชาวต่างชาติและชาวเวียดนาม
ยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั 

เทีBยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื9 อทีB <) 
หลงัอาหารใหท่้านไดแ้วะถ่ายภาพจุดชายแดนเวียดนาม-จีนจากนั*นนําท่านเดินทางขึ* นสู่ เมือง
ซาปา ระหวา่งท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของขุนเขาทะเลหมอกและขั*นบนัไดผ่านชน
เผ่าต่างๆสองขา้งทางและสมัผสักบัอากาศหนาวเยน็สุดๆ ชว่งหนา้ 
หนาวของซาปาจะมีโอกาสไดช้มและสมัผสัหิมะ เพราะซาปามีหิมะตกเกือบทุกปี ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1 ชม.ไต่ระดบัความสงูคดเคี* ยวของเสน้ทางตามไหล่เขา นําท่านเดินทางสู่ 
หมู่บา้นชาวเขา CAT CAT VILLAG หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ หมู่บา้นชาวกลุ่มนอ้ย ชมนา
ขั*นบนัไดของชาวเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นนี* และชมแปลงนาขา้วแบบ
ขั*นบนัได อิสระชอ้ปปิ* งถ่ายรปูตามอธัยาศยั ตลอดการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์อยา่งนา
ขั*นบนัไดกวา้งสุดลกูหลูกูตา อีกทั*ง 
 ธารนํ*าตกทอดยาวตดัผ่านหมู่บา้นสวยงาม (ลกูคา้สามารถนําสิ0งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขา
ได ้เชน่ เสื* อผา้ ผา้หม่ รองเทา้ กระเป๋า ขนม อาหารแหง้ ฯลฯ) นําท่านชม โบสถเ์ก่าซาปา 
สมัผสักลิ0นอายสไตลฝ์รั 0งเศสใจกลางเมืองซาปา ไดเ้วลาอนัสมควรของนําท่านสู่ ถนนคนเดินซา
ปา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิ0นจะมีชาวเขาเผ่าชนเผ่าต่างๆที0ออกมาจบัจา่ยซื* อขาย
กนัอยา่งมีสีสนั  และยงัต่างๆนําสิน- คา้มาขายท่ามกลางบรรยากาศที0หนาวเยน็และไอหมอก 
ใหท่้านไดซื้* อสินคา้ของฝากของทีระลึก 

คํ Bา รบัประทานอาหารคํ Bา ณ ภตัตาคาร (มื9 อทีBF) 
ท่านเขา้สูที่Bพกั  HOTEL HOLIDAY หรอืเทียบเท่า  ใกลถ้นนคนเดิน 
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วนัทีBสาม        รถไฟชมววิซาปา-กระเชา้ฟาซปีนั-ขึ!นยอดเขาฟาซีปนั ( หลงัคาอนิโดจนี ) – นํ9าตกซิลเวอร ์ 
                    ลาวไก 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีBพกั (มื9 อทีB Y) 

จากนั*น นําท่านสมัผสัการนั Bงรถไฟ ชมวิวเมืองซาปาที0เชื0อมตวัเมืองซาปากบัท่ากระเชา้ขึ* นฟาน
ซิปัน จากในเมืองชมวิวหุบเขาสวยๆตามไหล่ทางคุม้ค่ากบัการไดม้าเห็น 
 
 
 
 
 
 
จากนั*นท่านสู่สถานีกระเชา้ นั Bงกระเชา้ขา้มภูเขากว่า D กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ E> นาที 
ขา้มเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที0ลอยละล่องอยู่
รอบๆชมทัศนียภาพที0แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดบัความสูง ;EH; เมตร จุดที0ไดร้บัการ
ขนานมานว่าเป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศที0หนาว
เยน็ตลอดทั*งปี 

เทีBยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื9 อทีB =) 
 จากนั*นชมความงามของ นํ9าตกซิลเวอร ์(SILVER WA-TER FALL) ซึ0งเป็นนํ*าตกที0มี 
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 ความสงูประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหนา้ผาหิน ตั*งอยูริ่มถนนที0สา- 
  มารถมองเห็นไดช้ดัเจนตั*งแต่ไกล ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่ ลาวไก   

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มื9 อทีB 7)  
 นาํท่านเขา้ทีBพกั HOTEL RED RIVERSIDE หรอืเทียบเท่า 
วนัทีBสีB เมืองนิงหบิ์งห ์– ล่องเรอื – ถํ9าตาํกก๊ –วดับา๊ยดิ\งห ์- ฮานอย – จตุรสับาดิงห ์– สุสาน

โฮจมิินห ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีBพกั (มื9 อทีB ]) 

 เดินทางไป เมืองนิงหบิ์งห ์เป็นเมืองที0อยูท่างตอนใตข้องเมืองฮานอย เป็นจงัหวดัที0มีความ

พิเศษทางธรรมชาติ ซึ0งเป็นลกัษณะเด่นอยูอ่ยา่งหนึ0งคือ มีพื* นที0ที0เป็นที0ชุ่มนํ*า ในอาณาเขตอนั

กวา้งใหญ่ไพศาล จนพื* นที0นั*นถูกเรียกวา่ "อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน" หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองที0มี

ภมิูทศัน์แปลกตา ทั*งเทือกเขา เนินเขาหินปนู ที0ราบตํ 0า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา 99 

ยอด จึงถือกนัวา่เป็นเมืองศกัดิLสิทธิL นําท่าน ล่องเรอืพายล่องตามคลอง ซึ0งสองขา้งทางโอบ

ลอ้มดว้ยภเูขาหินปนู ชม ทิวทศัน์อนังดงามเขียวจีและบรรยากาศอนัแสนสดชื0นระหวา่งทางไป

ชมถํ*าต่างๆจะผ่านนาขา้ว ซึ0งมีอยูท่ั*งสองขา้งทาง ถํ9าตาํกก๊ (TAMCOC CAVE) เป็นถํ*าที0มีหิน

งอกหินยอ้ยอนัน่ามหศัจรรย ์ซึ0งซ่อนตวัอยูใ่นความลึกของเทือกเขาและทะเลเป็นอนัหนึ0งอนั

เดียวกนั ทาํใหที้0นี0 มีภมิูประเทศที0ราวกบัภาพวาด 

เทีBยง  รบัประทานอาหารเทีBยง ณ ภตัตาคาร (มื9 อทีB 9)  
    นําท่านไหวพ้ระ ณ วดับา๊ยดิ\งห ์(BAI DINH PAGO  DA) เป็นวดัที0ใหญ่ที0สุดในประเทศ 

เวียดนามและเป็นศนูยร์วมของชาวพุ?ธจากทุกภมิูภาคมารวมกนั ชื0อ “บ๊ายดิY งห”์ นั*นมี 
ความหมายวา่ “การถวายพระพรดินฟ้า พระพุทธเจา้และทวยเทพที0อยูบ่นที0สงู” เขตโบ- 
ราณสถานฯนี* ถูกก่อสรา้งในพื* นที0อยูท่างทิศตะวนัตกของราชธานีฮวาลือ นําท่านเดินทางกลบั
เขา้สู่เมือง ฮานอย ระหว่างทางเชิญท่านพกัผ่อน ชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทางตามอธัยาศยั (ใช ้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั 0วโมงครึ0ง) นําท่านชม จตัรุสับาดิงห ์(ถ่ายรปูดา้นนอก) เป็นจตุรสัที0
ใหญ่ที0สุดในประเทศเวียดนาม อยูท่างทิศตะวนัตกของซุม้ประตกูาํแพงเก่าฮานอย ตั*งอยูบ่น
ถนนหุง่เวืองซึ0งอยูด่า้นหนา้สุสานประธานโฮจิมินห ์จตุรสัแหง่นี* ไดเ้ป็นเครื0องเตือน 
ใจของเหตุการณท์างประวติัศาสตรส์าํคญัต่างๆของประเทศ โดยเฉพาะเมื0อวนัที0 2 กนัยายนปี 
1945 ณ  สถานที0แหง่นี*  ประธานโฮจิมินหไ์ดอ่้านปฎิญญาเอกราชสถา-ปนาประเทศ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยเวียดนาม จากนั*นใหท่้านถ่ายรปูที0ดา้นหนา้ สุสานโฮจมิินห ์ตั*งอยูที่0
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จตุัรสับาดิงห ์อยูห่า่งจากทะเลสาบโฮฮวา่นเกี,ยมไปทางทิศตะวนัตก 2 กิโลเมตร อาคารสุสาน
สรา้งดว้ยหินอ่อน หินแกร-นิต และไมมี้ค่าจากทั 0วประเทศ ตั*งอยูท่างฝั0งตะวนัตกของ OLD 
QUARTER สุสานนี* สรา้งขึ* นเมื0อปี ค.ศ. 1973 หลงัจากโฮจิมินหเ์สียชีวิต เมื0อวนัที0 2  
กนัยายน ค.ศ. 1969 (ปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร)์ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มื9 อทีB 10)  
คํ Bา นาํท่านเขา้ทีBพกั SAPA LOGDE HOTEL IN SAPA หรอืเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีBหา้  ฮานอย – วดัเฉินกว๊ก – ไฮฟอง - กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีBพกั (มื9 อทีB TT)   
 หลงัรบัประทานอาหารเชา้ นําท่านนาํท่านเดนิทางสู่ วดัเฉินกว๊ก (CHUA TRAN QUOC) เป็นวดัที� 
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 เก่าแก่ที�สุดในเวยีดนาม วดัแห่งนี�สรา้งขึ�นต ั�งแต่ศตวรรษที� 6 โดยกษตัรยิ ์Ly Nam De ในคราวเดยีวกบัที� 
 สรา้งเมอืงใหม่อย่างฮานอยขึ�นมา จงึ ทาํใหว้ดัแห่งนี� เป็นที�สนใจและเป็นที�นิยมของนกัท่องเที�ยวในการมาเยี�ยม 
 ชมความงดงาม และกลายเป็นอกีจดุแลนดม์ารค์ที�สาํคญัอกีแห่งของฮานอยดว้ยสถานที�ต ั�งของ วดัเฉินกว๊ก ที� 
 ขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวนัตกที�งดงาม ทาํใหเ้กิดภาพววิทวิทศันท์ี�แสนสวยงาม ชื�อเดมิของวดัแห่งนี�น ั�นม ี
 ชื�อว่า“คายกว๊ก” ซึ�งแปลว่า “สรา้งประเทศ” แต่หลงัจากนั�นจงึมกีารเปลี�ยนชื�อวดัอกีคร ั�งมาเป็น “เฉินกว๊ก”  
  ที�แปลว่า “พทิกัษป์ระเทศ” ซึ�งนบัว่าเป็นชื�อที�มคีวามเป็นมงคลอย่างมาก และความโดดเด่นที�สุดของ 
  วดัแห่งนี�คือเจดยีท์รงสูงสแีดง ที�มคีวามสุงกว่า 11 ช ั�น ซึ�งเมื�อขึ�นไปช ั�นบนสุดจะสามารถเหน็ววิทวิ- 
  ทศันโ์ดยรอบได ้ส่วนทางเขา้ของวดัแห่งนี�จะเป็นเสน้ทางที�ตดัทะเลสาบมาสู่เกาะกลางที�ต ั�งของวดั  
  สองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยตน้ไมข้นาดใหญ่ที�มคีวามร่มรื�นเป็นอย่างมาก ช่วยสรา้งบรรยากาศแห่ง 
  ความเงยีบสงบไดเ้ป็นอย่างด ี 
เทีBยง รบัประทานขนมปังบนรถ (มื9 อทีB 12) 
 ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินไฮฟอง(ไฮฟอง) 
13.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที0ยวบินที0 VJ  
15.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ…….. 

โปรแกรมอาจมีการเปลีBยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 
***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอา่นเงืBอนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีBพอใจแลว้จงึวางมดัจาํเพืBอประโยชนข์องท่านเอง* 

อตัราค่าบริการ 
ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงืBอนไขตา่งๆใหค้รบถว้นจนเป็นทีBพอใจก่อนชาํระเงิน 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็กตํ Bากว่า TVปี 

ไม่มีเตียง 
พกัเดีBยว จาํนวนทีB 

27 APR – 01 MAY 19 12,900 12,900 3,500 34+1 
ราคานี9 เป็นราคาโปรโมชั BนเมืBอจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปลีBยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

หมายเหต ุ:  
1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตั ,วเครื0องบินโปรโมชั 0น เมื0อจองทวัร ์ไมส่ามารถยกเลิก เปลี0ยนแปลง เลื0อนวนัเดินทางได ้และ/
หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์
2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนไมต่ํ 0ากว่า 15 ท่านขึ* นไป กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ
ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย10 วนั  
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี0ยนอตัราค่าบริการ เนื0องจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์นํ*ามนัสายการบินปรบัขึ* น และ/หรือมีผล
มาจากอตัราแลกเปลี0ยน  
4.กรณีที0ท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนทาํการจอง มิฉะนั*น  
บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั*งสิ* น  
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ประกาศสาํคญั 
สายการบิน มีนโยบายใน จาํกดันํ9าหนกัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  กรณีนํ9าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่านตอ้ง
ชาํระค่านํ9าหนกัส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้20 ท่านขึ9 น
ไป  
อตัรานี9 รวม 
ค่าตั ,วเครื0องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ไฮฟอง – ฮานอย - กรุงเทพ ชั*นประหยดั โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร ์,ค่าภาษี
สนามบินกรุงเทพฯ และที0เมืองฮานอย , ค่าที0พกัโรงแรม  รวมทั*งสิ* น 3 คืนพกัหอ้งละ p-; ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื* อ
ตลอดรายการ , ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานที0ที0ระบุไวใ้นรายการ , ค่า
ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง E,qqq,qqq บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 5qq,qqq บาท ตามเงื0อนไขของบริษัทฯประกนัภยั  
อตัรานี9 ไม่รวม  
ภาษีมลูค่าเพิ0ม D %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัที0ไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางนํ*าหนักเกิน pq กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถิBน คนขบัรถ (รวม Y วนั = Tjjj บาท / ลกูคา้ T ท่าน) 
****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารทีBประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ตํ 0ากวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้
วา่งติดกนัอย่างนอ้ย p หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทที0เหลือชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยpqวนั 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
เนื0องจากเป็นราคาตั ,วเครื0องบินโปรโมชั 0น เมื0อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื0อน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีที0กองตรวจคนเขา้เมืองทั*งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที0ระบุไวใ้น
รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิLที0จะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั*งสิ* น รวมถึง เมื0อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ0งหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิLไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงิน
มดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั*งสิ* น เนื0องจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 
หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งสาํเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง Vj วนั เพืBอทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการบิน
เพืBอออกตั lวเครืBองบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า = เดือนขึ9 นไป (นับ
จากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างสาํหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า V หนา้ขึ9 นไป   
หมายเหต ุ:  
กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั9งหมดก่อนทาํการจอง เพืBอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1.บริษทัฯขอสงวนสิทธิoทีBจะเลืBอนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการขึ9 นในกรณีทีBมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
2.ขอสงวนสิทธิLการเก็บค่านํ*ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ0มหากสายการบินมีการปรบัขึ* นก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิLในการเปลี0ยนเที0ยวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื0องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั*งสิ* นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิ0งของผิดกฎหมายซึ0งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั*งสิ* นหากเกิดสิ0งของสญูหายอนัเนื0องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบติัเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเที0ยวเอง 
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=. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอา่นเงื0อนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที0พอใจก่อนชาํระค่าบริการ ทั*งนี* เพื0อเป็นประโยชน์แก่ตวัท่านและ
สมาชิกเอง และเมื0อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั*งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื0อนไขขอ้ตกลงต่างๆ
ในบริษัทฯ กาํหนด 
p. รายการนี* เป็นเพียงขอ้เสนอที0ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครั*งหนึ0ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที0พกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ0งอาจจะปรบัเปลี0ยนตามที0ระบุในโปรแกรมได ้
]. การจดัการเรื0องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที0เขา้พกัโดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหรี0 / ปลอดบุหรี0ได ้โดยอาจจะขอ
เปลี0ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูที้0พกั ทั*งนี* ขึ* นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย Dวนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั*น บริษัทฯไม่
สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 
10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั*งสิ* นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผู้
จดักาํกบัเท่านั*น  
11.ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื0องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที0ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที0ยว อนั
เนื0องมาจากการกระทาํที0ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื0น ๆ  
TV. การขบัรถในเวียดนาม จาํกดัความเร็ว ไม่เกิน <q-tq กมต่อชั 0วโมง (แลว้แต่พื* นที0) 
T<. บริการนํ*าดื0มท่านวนัละEขวดต่อคนต่อวนั 
TF.ทางบริษัทฯ ซึ0งไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที0เกิดขึ* นที0อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าที0 อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวาย
หรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ0งอาจจะทาํใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาที0กาํหนด และ/หรือตารางเวลาบินของ
สายการบินที0ใชใ้นเที0ยวบินนั*นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที0กาํหนด โดยค่าใชจ้่ายเพิ0มเติมที0เกิดขึ* นจากทั*งทางตรงและทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้จากอบุติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หน้าที0ตรวจคน
เขา้เมือง อนัเนื0องมาจากมีสิ0งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในทุกกรณี โดยทั*งนี* ทางบริษัทจะยดึ
ผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสาํคญั  
 

 

 

 

 

 


