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วันแรก กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถ่ายรูปหน้าวดัหง๊อกเซิน • ชอปป้ิงถนน 36 สาย • โชว์หุ่นกระบอกน ้า  (เยน็) 

 

12.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 3 Viet Jet Air 
(VJ ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902 
16.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม 

เท่ากับประเทศไทย) 

 
 

 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ท่ีตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองท่ี
มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่าน
เดินทางขา้มแม่น ้ าแดง แม่น ้ าสายลอยฟ้าท่ีอยู่
สูงกว่าตวัเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่ง
แรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอ
ไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟ
เท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขาน
ว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกนั
ว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงท่ีได้รับการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่น ้ าลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุง
ฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่ือว่า City of Lakesมีถนนหนทางที่ ร่มร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีต



 
 

ความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เส่ือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวง
เก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคง
รักษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการ
ก่อสร้าง สไตลฝ์รั่งเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มร่ืน และสบายตายิ่งนกั  จากนั้น น าทุกท่านขา้ม
สะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบ  แวะถ่ายรูปดา้นหน้า วัดหง๊อกเซิน จากนั้น ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ
กลางเมืองฮานอย  

   
น าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้า ซ่ึงเป็นศิลปะ
พ้ืนบา้นท่ีมีช่ือเสียงท่านจะได้ชมเร่ืองราวความรัก
ในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ
และวิถีชาวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยว
พืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอก
น ้ าทั้งส้ิน  จากนั้น น าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนน 36 
สาย มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย 
กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึก ต่างๆ ฯลฯ 

ค ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้
พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่สอง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • น ้าตกสีเงิน • ตลาดซาปา   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยดว้ยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยงั เมืองซาปา 
ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดัลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 
ชัว่โมง) ตั้งอยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร 



 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat 
Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด าชม
วิ ถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บ้านน้ีและชมแปลงนาข้าวแบบ
ขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา   
จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป ช ม
น ้ า ต ก  Silver Water Fall ( น ้ า ต ก 
ThacBac) น ้าตกสีเงิน ท่ีขึ้นช่ือในเมือง
ซาปา 

 

 
 
 

   
 
 
 
 



 
 

 
พิเศษ!! ให้ท่านร่วมแต่งชุดชาวเขาเผ่าม๊งถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

ค ่า     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด 
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอย่างมีสีสัน 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า มาตรฐานเวยีดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้
พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่สาม ซาปา • เขาฮามลอง • ถ่ายรูปชายแดนเวยีดนาม+จีน •นัง่รถรางไปขึน้กระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • 

ฮานอย • สุสานโฮจิมนิห์  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา และ
เทือกเขาเหล่าน้ีก็ได้ทอดยาวมาจาก
มณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมี
ยอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอด
อ่ืน  ๆ  คื อฟานซี ปัน  (Fansipan)  ของ
เทือกเขาหว่างเหล่ียนเซินน้ี นับว่าเป็น
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 
3,143 เมตร น าท่านชมทัศนียภาพทะเล
หมอกบน ยอดเขาฮามลอง ชมสวนไม้
ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทศัน์
เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา 
เมืองซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขา จากนั้น น าท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพ่ือขึ้นยอดเขา
ฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึง
สถานีกระเช้า น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน  
สูง 3,143 เมตร จนไดร้ับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบัน ้าทะเล
ปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยงัคงมีความมบูรณ์และสวยสด
งดงามมากทว่าการเดินเทา้สู่ยอดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางท่ีค่อนขา้งชัน จนมีเฉพาะผู ้
พิสมยัการเดินป่าจากทัว่โลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผืนป่า
ดินร้อนแห่งเอเชีย  
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะท าการคืนเงินค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะในกรณีที่ไม่ได้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 
 



 
 

   
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5ชัว่โมง)  น าท่านชม สุสานประธานาธิบดี 
โฮจิมินห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ  
จะปิดบริการช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน และจะปิดช่วงเทศกาลส าคัญของเวียดนาม) วีรบุรุษตลอดกาลของ
ชาวเวียดนาม ผูท้ี่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชให้กบัประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุ
ศพท่านประธานาธิบดีซ่ึงได้ท าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่าง  ไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนขา้ง
เขม้งวด 

ค ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า มาตรฐานเวียดนาม 



 
 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้
พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่ส่ี ฮานอย • กรุงเทพฯ  (เช้า) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

12.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901 
14.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,
ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 
 

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

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

หมายเหตุ : 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท

บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิเหตภุัย
พิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ (ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดบิและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบยีบข้อบังคบัของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่น 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตทุี่เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพือ่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 

 
**ทั้งน้ี ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว  

ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 



 
 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 

 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอบุัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย  ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน VJ 

เร่ิมเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มีเตียง 
จอยแลนด์ 

(ราคาไม่รวมตัว๋) 
พักเดี่ยว 

07 – 10 ก.พ.63 24+1 12,900 12,900 11,900 10,900 3,000 

28 ก.พ. – 02 มี.ค.63 24+1 11,900 11,900 10,900 9,900 3,000 

07 – 10 มี.ค.63 24+1 11,900 11,900 10,900 9,900 3,000 

14 – 17 มี.ค.63 24+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 

21 – 24 มี.ค.63 24+1 11,900 11,900 10,900 9,900 3,000 



 
 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคับทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 30 วนั) 

• กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทัวร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท  

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดนิทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า  – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 



 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัติเหตใุน
รายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดงันั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  



 
 

➢ กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนญุาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 
➢ ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดีย่ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียง
เสริม 

➢ โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมี
เพียงไม่กี่ห้องซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่  กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 
 
 
 
  


