
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
วนัแรก กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถ่ายรูปหน้าวดัหง๊อกเซิน • ชอปปิ� งถนน �� สาย • โชว์หุ่นกระบอกนํ�า � 

(เยน็) 
 

11.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั�น 2 เคาน์เตอร์สายการเวยีดเจ็ทแอร์  ประตู � 
Viet Jet Air (VJ ) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

14.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที�ยวบิน VJ902 
15.50 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิCนทีC

เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

 
 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั+น  นําท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวง
ของประเทศเวียดนาม ที�ตั+ งอยู่ภาคเหนือ 
เป็นเมืองที�มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 
2,000 ปี  นําท่านเดินทางข้ามแม่นํ+ าแดง 
แม่นํ+ าสายลอยฟ้าที�อยู่สูงกว่าตวัเมือง ท่าน
จะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม 
ที�ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของ
ฝรั�งเศส ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั+น กรุง
ฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
เมืองหลวงที�สวยที�สุดในเอเชีย เรียกกนัว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที�ไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มี
ทะเลสาบและแม่นํ+ าลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดชื้�อวา่ City of Lakesมีถนน
หนทางที�ร่มรื�นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที�งดงามโดดเด่นมากกวา่เมืองใด ๆในอิน
โดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นกัเดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี+อยา่งไม่
เสื�อมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ� งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมือง
หลวงของประเทศเวียดนาม ซึ�งเมืองแห่งนี+ ยงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรม
แบบฝรั�งเศส ตึก อาคารที�สาํคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตลฝ์รั�งเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายกุว่าร้อยปี ให้
ความร่มรื�น และสบายตายิ�งนัก  จากนั+ น นําทุกท่านขา้มสะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบ  แวะถ่ายรูป
ดา้นหนา้ วดัหง๊อกเซิน จากนั+น ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  

 
นาํท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกนํ�า ซึ�งเป็นศิลปะ
พื+นบา้นที�มีชื�อเสียงท่านจะไดช้มเรื�องราวความ
รักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็น
ธรรมชาติและวิถีชาวบา้นเช่นการเพาะปลูกการ
เก็บเกี�ยวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใชหุ่้น
กระบอกนํ+ าทั+งสิ+น  จากนั+น นาํท่าน อสิระช้อปปิ� ง
ถนน 36 สาย มีสินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรร
มากมาย กระเป๋า เสื+ อผา้ รองเท้า ของที�ระลึก 
ต่างๆ ฯลฯ 

คํCา     �บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า 

วนัทีCสอง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านกัXตกัXต • นํ�าตกสีเงิน • ตลาดซาปา  � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยดว้ยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยงั เมือง
ซาปา ซึ� งเป็นอาํเภอหนึ� งตั+ งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง
โดยประมาณ O ชั�วโมง) ตั+งอยูสู่งกวา่ระดบันํ+าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 
เทีCยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat 
Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดํา
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บ้านนี+ และชมแปลงนาข้าวแบบ
ขั+นบนัได ที�สวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา   
จ า ก นั+ น นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป ช ม
นํ+ า ต ก  Silver Water Fall ( นํ� า ต ก 
ThacBac) นํ�าตกสีเงิน ที�ขึ+นชื�อในเมือง
ซาปา 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

  
พเิศษ!! ให้ท่านร่วมแต่งชุดชาวเขาเผ่าม๊งถ่ายรูปเป็นที!ระลกึ 

คํCา     �บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลดั 
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ�งมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ที�ออกมาจบัจ่ายซื+อขายกนัอยา่งมีสีสนั 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า 

วนัทีCสาม ซาปา • เขาฮามลอง • ถ่ายรูปชายแดนเวยีดนาม+จีน •นัCงรถรางไปขึ�นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน 

• ฮานอย • สุสานโฮจิมินห์ � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมววิที�สูงที�สุดในซาปา 
ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นราย
ลอ้มไปดว้ยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี+ก็
ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยนูนานในประเทศ
จีน และจะมียอดเขาที�สูงโดดเด่นที�สุดใน
บรรดายอดอื�นๆ คือฟานซีปัน
(Fansipan) ของเทือกเขาหวา่งเหลี�ยนเซินนี+  
นบัวา่เป็นยอดเขาที�สูงที�สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร นาํท่านชมทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขา
ฮามลอง ชมสวนไมด้อกและสวนหินที�สวยงาม ชมทิวทศัน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปา
ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขา จากนั+น นาํท่านนัCงรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื�อขึ+นยอดเขาฟานซี
ปันระยะทางประมาณ i กโิลเมตร ท่านจะได้สัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึง
สถานีกระเช้า นําท่านนัCงกระเช้าไฟฟ้าเพื�อขึ+นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 
V,WXV เมตร จนไดรั้บการกล่าวขานวา่“หลงัคาแห่งอนิโดจีน” สูงที�สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบันํ+าทะเล
ปานกลาง V,WXV เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยา่งยิ�งสภาพป่ากย็งัคงมีความมบูรณ์และสวยสด
งดงามมากทวา่การเดินเทา้สู่ยอดเขาแห่งนี+ไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางที�ค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะ
ผูพ้ิสมยัการเดินป่าจากทั�วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสาํหรับการทดสอบกาํลงัใจและชื�นชมความงามของ
ผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย  
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึCงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงิน
ค่ากระเช้าหน้างานท่านละ l,nnn บาทค่ะในกรณทีีCไม่ได้ขึ�นกระเช้าฟานซีปัน 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  

 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
เทีCยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5ชั�วโมง)  นาํท่านชม สุสาน
ประธานาธิบด ีโฮจิมินห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะปิดบริการทุกวนัจันทร์ และ ศุกร์ 
ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน กนัยายน-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูที้�รวม
เวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่าน
ประธานาธิบดีซึ�งไดท้าํการเกบ็รักษาศพไวเ้ป็นอยา่ง ไม่ใหเ้น่าเปื� อย โดยมีเจา้หนา้ที�ดูแล และค่อนขา้งเขม้งวด 

คํCา     �บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า 

วนัทีCสีC ฮานอย • กรุงเทพฯ � (เช้า) 

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

11.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน VJ901 
13.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
การท่องเทีCยวประเทศเวยีดนามนั�นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพืCอเป็นการส่งเสริมการท่องเทีCยวดังกล่าว คือ ร้านยา,
ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิCม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเงืCอนไขดังกล่าวแล้ว 
...................................................................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเงืCอนไขรายการท่องเทีCยว 

 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย  ซาปา ฟานซีปัน 2 วนั � คืน บิน VJ 

เริCมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีCยว 

08 พ.ย.�i ll พ.ย.�i i2+l 11,900 11,900 10,900 3,000 
15 พ.ย.�i lt พ.ย.�i i2+l li,900 12,900 11,900 3,000 
22 พ.ย.�i iu พ.ย.�i i2+l ll,900 ll,900 ln,900 3,000 
29 พ.ย.�i ni ธ.ค.�i i2+l 12,900 12,900 11,900 3,000 
05 ธ.ค.�i nt ธ.ค.�i i2+l 13,900 13,900 12,900 3,000 
06 ธ.ค.�i nv ธ.ค.�i i2+l ll,900 ll,900 ln,900 3,000 
07 ธ.ค.�i ln ธ.ค.�i i2+l l�,900 13,900 12,900 3,000 
08 ธ.ค.�i ll ธ.ค.�i i2+l li,900 li,900 ll,900 3,000 
13 ธ.ค.�i l� ธ.ค.�i i2+l li,900 li,900 1l,900 3,000 
20 ธ.ค.�i i� ธ.ค.�i i2+l li,900 li,900 ll,900 3,000 
27 ธ.ค.�i �n ธ.ค.�i i2+l l�,900 l�,900 li,900 3,000 
28 ธ.ค.�i �l ธ.ค.�i i2+l l2,900 14,900 13,900 3,000 
29 ธ.ค.�i nl ม.ค.�� i2+l l2,900 14,900 13,900 �,000 
�n ธ.ค.�i ni ม.ค.�� i2+l 14,900 14,900 13,900 3,000 
�l ธ.ค.�i n� ม.ค.�� i2+l 14,900 14,900 13,900 3,000 
n� ม.ค.�� n� ม.ค.�� i2+l 12,900 12,900 11,900 3,000 
ln ม.ค.�� l� ม.ค.�� i2+l 11,900 11,900 10,900 3,000 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัxวเครืCองบินชั�นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีCยนแปลงตัxว 
� ทีCพกัโรงแรมตามรายการ � คืน พกัห้องละ i-� ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิCมเงินพกัห้องเดีCยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื�อหรือเปลีCยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานทีCตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ in กก.ต่อ l ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีCท่องเทีCยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิCนและหัวหน้าทวัร์นําเทีCยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิl,nnn,nnn บาท (เป็นไปเงืCอนไขตามกรมธรรม์) 

เงืCอนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีCได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ�ามันและภาษีตัxวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิCมหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง) 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

� ภาษีหัก ณ ทีCจ่าย �%และภาษีมูลค่าเพิCม |% 
� ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
� ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครืCองดืCมทีCสัCงเพิCมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีCไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
� ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีCตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีCกรมแรงงานทั�งทีCเมืองไทยและต่างประเทศ
ซึCงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

� ค่าทปิไกด์ท้องถิCน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ tnn บาท/ทริป/ลูกทวัร์ l ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

l| ม.ค.�� in ม.ค.�� i2+l 11,900 11,900 10,900 3,000 
i2 ม.ค.�� i| ม.ค.�� i2+l 14,900 14,900 13,900 3,000 
�l ม.ค.�� n� ก.พ.�� i2+l 16,900 16,900 15,900 3,000 
n| ก.พ.�� ln ก.พ.�� i2+l 12,900 12,900 11,900 3,000 
l2 ก.พ.�� l| ก.พ.�� i2+l 11,900 11,900 10,900 3,000 
il ก.พ.�� i2 ก.พ.�� i2+l 12,900 12,900 11,900 3,000 
it ก.พ.�� ni มี.ค.�� i2+l 11,900 11,900 10,900 3,000 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิCนและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
เงืCอนไขการสํารองทีCนัCงและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา u,nnn บาท ส่วนทีCเหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า lu วนั มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง il วนั) 
กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง �n วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงืCอนไขใด ๆ ทั�งสิ�น 

• ยกเลกิการเดินทาง lu - �n วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ un% และริบเงินมัดจําทั�งหมด 
• ยกเลกิภายใน l2 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~การคืนเงินค่าทวัร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั�งสิ�น 

กรณเีจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึCงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลืCอน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีCไม่สามารถยกเลิกหรือเลืCอนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง | วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~ในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงืCอนไขอืCน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีCบริษัทฯ กําหนดไว้ (lu ท่านขึ�นไป) เนืCองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืCนทีCเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีCเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ�นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีCมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ~เลืCอนวันเดินทาง
หรือยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ln วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีทีCท่านต้องออกตัxวภายใน เช่น (ตัxวเครืCองบิน, ตัxวรถทัวร์, ตัxวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีCเจ้าหน้าทีCทุกครั�งก่อนทําการ
ออกตัxว เนืCองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีCยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัxวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีCยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงืCอนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ�าเงิน) เดินทางเพืCอการท่องเทีCยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น 

รายละเอยีดเพิCมเตมิ 
� บริษัทฯมีสิทธิ~ในการเปลีCยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีCเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� เทีCยวบิน , ราคาและรายการท่องเทีCยว สามารถเปลีCยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นสําคญั 

� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพืCอท่องเทีCยว
เท่านั�น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า � เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีCตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีCกรม
แรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึCงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึCงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงืCอนไขนี�ในกรณทีีCเกดิเหตุสุดวสัิย ซึCงอาจจะปรับเปลีCยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึCงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีCยว(ซึCงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงืCอนไขนี�ในกรณทีีCเกดิเหตุสุดวสัิย ซึCงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีCยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิสิCงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีCเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีCยวเองหรือในกรณทีีCกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีีCการตรวจคนเข้าเมืองทั�งทีCกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีCระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ~ทีCจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 

� ตัxวเครืCองบินเป็นตัxวราคาพเิศษ กรณทีีCท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลืCอนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีCยนชืCอได้ 

� เมืCอท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงืCอนไขข้อตกลงต่างๆทีCได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

� กรุ๊ปทีCเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีCต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีCยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั�งหมด 

� ในกรณขีอง PASSPORT นั�น จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ�า การขีดเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทัCงตราปัXมลายการ์ตูน ทีC
ไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครั�ง หาก 
ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีCทาํให้ใบหน้าเปลีCยนไป ดังนั�น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ทีCไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึCงเป็นสิCงทีCอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

� กรณ ี“หญงิตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีCชัดเจน สิCงนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

� การท่องเทีCยวประเทศเวยีดนามนั�นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพืCอเป็นการส่งเสริมการท่องเทีCยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิCม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับเงืCอนไขดงักล่าวแล้ว 

� อาหารทีCประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็
จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัทีCประเทศเวยีดนาม 
� ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดีCยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียง
เสริม 

� โรงแรมในเวยีดนามห้องทีCเป็นห้องเดีCยวอาจเป็นห้องทีCมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ�าบางโรงแรมแต่ละชั�นจะมีเพยีง
ไม่กีCห้องซึCงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละชั�นและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลฟิต์ซึCงขึ�นอยู่  กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ 
 
** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงืCอนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจงึมัดจาํเพืCอประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 


