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โปรแกรม 4 วนั 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย. 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จนี+ลาวไก+ตลาดซาปา  (เฝอ/กลางวนั/เย็น) 

05.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย่วบนิ FD 642 (ไม่รวมค่าบริการอาหารรอ้น+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป) 

หมายเหต ุ สายการบินแอรเ์อเชียมีบริการล็อกที่นัง่และ Hot Seatบริการสาํหรบัลูกคา้ที่มีความประสงคต์อ้งการนัง่แถวหนา้และนัง่

ติดกนัหรือเลือกที่นัง่ได ้เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะ

ไม่ไดน้ัง่ติดกนัในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ   

 * ในกรณีตอ้งการล็อกที่นัง่ไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการล็อกที่นัง่ไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เที่ยว 

 * ตอ้งการล็อคที่นัง่แถวหนา้ Hot Seat  

 แถวที่ 1    ค่าบริการล็อกที่นัง่ ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 

 แถวที่ 2-5  ค่าบริการล็อกที่นัง่ ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทา่น ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 

 แถวที่ 6-8  ค่าบริการล็อกที่นัง่ ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทา่น ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนักงานขายทุกคร ัง้กอ่นทําการจองคะ่** 

08.30 น . เดนิทางถงึ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

เชา้  บริการอาหารเชา้เมนูพเิศษเฝอเวยีดนามอนัลือช่ือ ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ที่ต ัง้อยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงที่มปีระวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดนิทางขา้มแมน่ า้แดง แม่ 

น า้สายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม  

ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่เศส ปจัจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง 

ฮานอยในอดตีไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นเมอืงหลวงที่สวยที่สุดในเอเชยี เรียกกนัว่า“Little Parris”เป็นเมอืงหลวงที่ไดร้บัการ

วางผงัเมอืงไวอ้ย่างด ีมทีะเลสาบและแมน่ า้ลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมทีะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช้ื่อว่า City of 

Lakes มถีนนหนทางที่ร่มรื่นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ใน

อินโดจีน ปจัจุบนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดินทางไดไ้ปสมัผสัเสน่ห์

เมอืงหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมอีา ยุ

ครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมอืง

แห่งนี้ ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบ

ฝรัง่เศส ตึก อาคารที่ส  าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตลฝ์ร ัง่เศส ตน้ไมส้องขา้ง

ทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรื่น และสบายตายิ่งนกัหลงัจากนัน้ เดนิทางสู่จงัหวดัลาวไก
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โดยเสน้ทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดนิทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งต ัง้อยู่ในจงัหวดั

ลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช ัว่โมง) ตัง้อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 

1500 เมตรระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ชายแดนเวยีดนามจีน 

คํา่     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลทั 

พาทกุท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่อกมาจบัจ่ายซื้อขายกนัอย่างมสีสีนั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง ซาปา-ชมหมู่บา้นกัต๊ก ัต๊-น้ําตกสเีงนิ-นัง่กระเชา้ข้ึนเขาฟานซีปนั-ซาปา  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมเดนิทางสู่ หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิี

ชวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมูบ่า้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบข ัน้บนัไดที่สวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนัน้น าท่านเดินทาง

ไปชมน า้ตก Silver Water Fall (น้ําตก ThacBac) น้ําตกสเีงนิ ที่ขึ้นชื่อ 

ในเมอืงซาปาหลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิที่สูงที่สุดในซาปา ชมทศันียภาพ 

ของเมอืงซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา และเทอืกเขาเหลา่นี้ก็ไดท้อดยาว 

มาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมยีอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดา 

ยอดอื่นๆ คือฟานซปีนั (Fansipan) ของเทอืกเขาหว่างเหลีย่นเซนินี้ เป็นยอดเขาที่ 

สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถงึ 3,143เมตร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสู่ ยอดเขาฟานซีปนัสูง3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน  

  นําท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าเดนิทางขึ้นสู่ฟานซปินัยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูม ิ

ภาคอินโดจีน จนไดร้บัการกลา่วขานวา่ “หลงัคาแหง่อนิโดจนี” บนความสูงจากระ 

ดบัน า้ทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสูงอยา่งยิ่ง 

สภาพป่าก็ยงัคงมคีวามสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก ทวา่การเดนิเทา้สู่ยอดเขาแห่ง 

นี้ไมไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางที่ค่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการ 

เดนิป่าจากท ัว่โลกเลอืกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรบัการทดสอบก าลงัใจและชื่นชม 

ความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี 

หมายเหตุ : กระเชา้ฟานซีปนัอาจจะมีการปิดปรบัปรุงซึ่งจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

ทางบรษิทัฯจะทําการคนืเงนิค่ากระเชา้หนา้งานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที่ไม่ 

ไดข้ึ้นกระเชา้ฟานซปีนั 

คํา่     บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-สะพานแสงอาทติย-์วดัหงอ๊กซิน-โชวห์ุ่นกระบอกน้ํา (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมอืง ฮานอยเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ(ประมาณ5 ช ัว่โมง)ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชม

บรรยากาศธรรมช่าติท ัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั พเิศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ SEN BUFFET 

น าท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกลา่วว่า ในสมยัที่เวยีดนามท าสงครามสู ้

รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัท ีท  าใหเ้กิด

ความทอ้แทพ้ระทยั เมือ่ไดม้าลอ่งเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตวัหนึ่งไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท  า

สงครามกบัประเทศจีน หลงัจากที่พระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนอื

ประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสุข เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าท่านขา้ม  

สะพานแสงอาทิตย ์สแีดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วดัหงอ๊กเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ 

และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมคีวามเชือ่ว่า เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัดิ์สทิธิ์ 1 ใน 2 ตวัที่อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาชา้

นาน ต่อมาน าทา่นเดนิทางไปชมการแสดง ระบําหุน่กระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจ าชาติ  

เอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่น 

กระบอก (เชดิจากในน า้ผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวยีดนาม 

และพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเรื่องราวในชวีติประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรม 

ของชาวเวยีดนาม และบอกกลา่วถงึเมอืงหลวงฮานอย 

คํา่     บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

  สมควรแกเ่วลานําท่านเขา้ที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ ฮานอย-นิงกบ์งิห-์ลอ่งเรือชมถํ้าตามกก๊-อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ 

 (เชา้/กลางวนั/บริการอาหารเย็นพรอ้มเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสู่นิงหบ์งิกต์ามกก๊ (Tam Coc)หมายถงึถ  า้สามถ า้  

ตามต านานกลา่วว่าถ  า้นี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน า้ เมือ่คร ัง้น า้ทะเล 

ยงัท่วมถงึ ซึ่งยงัคงมรีอยคราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายลอ่งตามแมน่ า้  

Hoang Longในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝัง่แม ่

น า้ซึ่งมคีวามยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านานกลา่วว่าถ  า้นี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน า้ เมือ่คร ัง้น า้ทะเล

ยงัท่วมถงึ ซึ่งยงัคงมรีอยคราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรียบเหมอืน  

“กุย้หลินของจนี”เพลดิเพลนิกบัการนัง่เรอืกระจาด ลอ่งเรือผ่านทอ้งน า้ สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเกบ็เกี่ยวกจ็ะมี

ชาวไร่ ชาวนา ใหเ้หน็อยา่งเพลนิตา สลบักบัทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติิ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางกลบัสู่ เมืองฮานอย จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า 

เสื้อผา้ รองเทา้ ของที่ระลกึต่างๆ ฯลฯ 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

20.50น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่  FD 645 

** มีบริการอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

22.50 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปนั นิงหบ์ิงก ์4 วนั 3 คืน บิน FD 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

3 มิ.ย.61 6 มิ.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

10 มิ.ย.61 13 มิ.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

24มิ.ย.61 27 มิ.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

1 ก.ค.61 4 ก.ค.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

8 ก.ค.61 11 ก.ค.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

15 ก.ค.61 18 ก.ค.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

29 ก.ค.61 1 ส.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

5 ส.ค.61 8 ส.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

12 ส.ค.61 15 ส.ค.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

19 ส.ค.61 22 ส.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

26 ส.ค.61 29 ส.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

2 ก.ย.61 5 ก.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

9 ก.ย.61 12 ก.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

16 ก.ย.61 19 ก.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

23 ก.ย.61 26 ก.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

30 ก.ย.61 3 ต.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 
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 ประกนัอบุตัิเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัขึ้นกอ่นวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิ่มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทุกทา่นค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงื่อนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลือชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั มิฉะน้ันถอื 

วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิมดัจาํโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทําการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไมส่ามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บริษทัฯกาํหนดไว ้

(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลิกของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลิกการเดนิทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้กอ่นทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพื่อการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 
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รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษทัฯมสีทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถงึและไมส่ามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่

เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัิเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัิเหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไมส่ามารถเปลี่ยนช่ือได  ้

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบิน

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 การทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวดงักลา่ว คอื รา้น

ยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าทา่น

รบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญ่รสไมค่่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาด

ของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอยีดหอ้งพกัที่ประเทศเวียดนาม 

 หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple  

Room)หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตยีงเสรมิ 

 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไม่มีอา่งอาบน้ําบางโรงแรมแตล่ะชัน้จะมเีพยีงไม่กี่หอ้งซึ่ง 
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 ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ิดกนัและอาจจะไดค้นละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟตซ์ึ่งขึ้นอยู ่

กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆ 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 
 
 


