
 

 

รหัสโปรแกรม : 12381 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

XIN CHAO … ฟานซีปัน บานฤทยั 4 วนั 3 คืน (TG) 

นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาฟานซีปัน –นัง่รถไฟชมวิวซาปา 

ลอ่งเรือชมความงาม … อ่าวฮาลองเบย ์ 

พกัซาปา 1 คืน /พกัฮาลอง 1 คืน / พกัฮานอย1 คืน 

 



วนัแรก         กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-รถไฟชมววิซาปา-กระเชา้ฟาซปีนั-ข้ึนยอดเขาฟาซปีนั ( หลงัคาอนิโดจนี ) -  

LOVE MARKET  

05.30 น.   คณะฯพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 4 

เคานเ์ตอร ์D7-12 ของสายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.45 น.   ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG560  

  บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง (ม้ือที่1) 

09.35 น.   เดินทางถึง กรุงฮานอย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งต ัง้อยู่ทาง

ภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยู่ในเขตจงัหวดัลาวไก ตวัเมอืงต ัง้อยู่บนระดบัความ

สูงกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเยน็ตลอดปี ที่น่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มอืง

หนาวทีส่  าคญัของเวยีดนาม อกีท ัง้ยงัเป็นดินแดนแห่งขนุเขาที่มคีวามหลากหลายของชาติพนัธุม์ากที่สุดใน

เวยีดนามอีกดว้ย ในอดีตเมอืงน้ีถูกพฒันาขึ้นเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร ัง่เศส สมยัที่เวยีดนาม เป็น

อาณานิคมของฝร ัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่2) 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

จากนัน้  น าท่านสมัผสัการนัง่รถไฟชมววิเมืองซาปาที่เชื่อมตวัเมอืงซาปากบัท่ากระเชา้ขึ้นฟานซปินั จากในตวัเมอืง

ชมววิหุบเขาสวยๆตามไหลท่างคุม้ค่ากบัการไดม้าเหน็ จากนัน้ท่านสู่สถานีกระเชา้ นัง่กระเชา้ขา้มภูเขากว่า 

7 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีขา้มเทอืกเขานอ้ยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขาฟานซีปนั ท่ามกลางมวล

เมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทศันียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมววิในระดบัความสูง 3143 เมตร 

จุดที่ไดร้บัการขนาน นามว่าเป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทศันแ์บบพาโนรามาพรอ้มสมัผสัอากาศที่

หนาวเยน็ตลอดท ัง้ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!!!สุกี้ทะเลรวม+ปลาแซลมอน สไตลเ์วยีดนาม (ม้ือที่3)  

 

 

 



หลงัอาหารเยน็ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท่้านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นสนิคา้พื้นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจใุจ 

พกัที่ Q SAPA HOTEL ระดบั 3ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

วนัที่สอง   ซาปา – หมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊ – ฮานอย - ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ - ถนน36สาย                     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่4) 

  น าท่านชม หมู่บา้นชาวเขากตักตั เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่แห่งเมอืงซาปา ซึง่อพยพมาจากทางตอน

ใตข้องประเทศจีนเมื่อนานมาแลว้ โดยชาวบา้นที่น่ียงัอนุรกัษป์ระเพณี วฒันธรรม และการด ารงชีวติใน

แบบดัง้เดิมเอาไวอ้ย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายดว้ยผา้ทอมือสีด าหรือน า้เงนิเขม้ และชมความ

สวยงามของทวิทศันน์าข ัน้บนัได ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่5) 

จากนัน้        น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดิม (ระยะทาง 245 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) จากนัน้น าท่านไปชม 

ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมีชาว

ฮานอยและนกัท่องเที่ยวมานัง่พกัผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งน้ีชม 

วดัหงอกเซนิ อยู่รมิทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเลก็ ๆ 

ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของกรุง

ฮานอย จากนัน้คณะไปชอ้ปป้ิงที่ ถนน 36 สาย  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่6) 

พกัที่โรงแรม SUNRISE HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

วนัที่สาม     ฮานอย-จตัรุสับาดิงห ์– ท าเนียบประธานาธปิดี –เจดียเ์สาเดียว - ฮาลอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (ม้ือที่7) 

น าท่านสู่ จตัุรสับาดิงห ์ ณ จตัุรสัแห่งน้ีเป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมนิหไ์ด ้

อ่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จากฝร ัง่เศส ในวนัที่ 2 

กนัยายน พ.ศ. 2488 หลงัจากตกเป็นเมอืงขึ้นของฝร ัง่เศสอยู่ถงึ48ปี 

ที่ต ัง้ของอาคารที่โดดเด่นที่สงา่งาม (ปิดท าการวนัจนัทร ์และ วนัศุกร)์

จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี ปจัจุบนัใชเ้ป็นที่รบัรองแขก

บา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงท ัง้หลงั มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มี

เชือกกัน้ใหถ่้ายรูปไดใ้นระยะไกล และต่อดว้ย บา้นพกัโฮจมิินห ์ ที่เคย

พ านกัอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ ัง้หลงั ยกพื้น

ดว้ยเสาสูง ช ัน้ล่างโปร่งไม่มผีนงั เป็นที่พกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ช ัน้บนสุดเป็นหอ้งสมดุ หอ้งท างาน และ



หอ้งนอน บา้นจะเรียบงา่ย สะอาด มขีนาดเลก็ สมกบัเป็นตวัอย่างที่ดี จนไดร้บัการยกย่องเป็นบดิาของ

ประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าท่าน ชมวดัเจดียเ์สาเดียว เรียกอกีชื่อว่าวดัแห่งรกั สรา้งดว้ยไมท้ ัง้หลงั เป็น

ศาลาเกง๋จีนหลงัเดียวขนาดเลก็ ตัง้อยู่บนตน้เสาเดียวปกัอยู่ในสระบวัขนาดกลางรูปสี่เหลีย่ม ภายใน

ประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10 กร แต่ละมอืถอืของมงคลรวม 8 อย่าง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟต ์(ม้ือที่8) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย ์ระหว่างทางชมทวิทศันส์องขา้งทางที่เป็นหมู่บา้นสลบักบัทอ้งนาที่

จะเปลีย่นไปตามฤดูกาล อา่วฮาลอง ในปี ค.ศ.1994 องคก์ารUNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชม. โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใหท่้าน

สมัผสับรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีีวติความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาขา้ว   (ระหว่างการเดินทางแวะ

รา้นคา้อสิระพกัผ่อนคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซื้อของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่9) 

หลงัรบัประทานอาหารเยน็น าท่านไป ชอ้บป้ิงที่ตลาดกลางคนืฮาลอง (Night Market) พบกบัสนิคา้ของ

ฝาก ของทีร่ะลกึ ทีร่วบรวมไวม้ากกว่า 100 รา้นคา้ 

  พกัที่  โรงแรม NEW STAR HALONG ระดบั 3ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 



 

 

 

 

วนัที่สี ่        ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ฮานอย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่10) 

จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ  เพื่อล่องเรือชมความงามตาม

ธรรมชาติ  ที่สรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก 

อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า  1969  เกาะ  ไดร้บั

การประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก  อ่าวแห่งน้ีเต็มไป

ดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงาม

ของเกาะแก่งต่าง  ๆ  ท ัง้เกาะหมา  เกาะแมว  เกาะไก่ชน  ฯลฯ  น าท่าน

ชม  ถ ้านางฟ้า  ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย  ลว้นแต่สวยงามและน่า

ประทบัใจยิ่งนกัถ า้แห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเมื่อไม่นานมาน้ี   ไดม้ีการ

ประดบัแสงสตีามผนงัและมมุต่าง  ๆ  ในถ า้  ซึง่บรรยากาศภายในถ า้

ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์   

แสงสทีีล่งตวัท าใหเ้กิดจนิตนาการรูปร่างต่าง  ๆ  มากมาย  ท ัง้  รูปมงักร  เสาค า้ฟ้าท ัง้   4  เสา  รูปปีกอนิทรี  รูป

นางฟ้า รูปคู่รกัหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซื้อสิ้นคา้ทีร่ะสกึต่างๆ ตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรือ พรอ้มชมวิวทิวทศัน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และใหค้ณะมีเวลา

พกัผ่อนอยู่บนเรอื ภตัตาคาร (ม้ือที1่1)  จากนัน้น าท่านกลบัสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม  นคร

หลวงเก่าแก่  ซึง่จะมอีายุครบ  1000 ปีในปี  ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 

ซึง่เมอืงแห่งน้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น  ชมสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส  ตึก 

อาคารที่ส  าคญัต่าง  ยงัคงเป็นการก่อสรา้งและน าท่านชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรือนสถาปตัยกรรมแบบ

ฝรัง่เศส ไดเ้วลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย  เพื่อเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG565 



  บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง (ม้ือที่12) 

22.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

**อตัราค่าบริการทวัร*์* 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็กอายุต  า่กว่า 

12 ปี 

มีเตยีงเสริม 

ราคาเด็กอายุต  า่

กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 

3 – 6 พ.ค 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

9 - 12 พ.ค 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

17 - 20 พ.ค 62 16,900 16,900 15,900 3,000 

6 – 9 มิ.ย 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

20 - 23 มิ.ย 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

4 – 7 ก.ค 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

13 - 16 ก.ค 62 16,900 16,900 15,900 3,000 

26 - 29 ก.ค 62 16,900 16,900 15,900 3,000 

24 – 27 ส.ค 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

5 – 8 ก.ย 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

12 – 15 ก.ย 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

19 – 22 ก.ย 62 15,900 15,900 14,900 3,000 

26 – 29 ก.ย 62 15900 15,900 14,900 3,000 

11 – 14 ต.ค 62 18,900 18,900 17,900 3,000 

17 – 20 ต.ค 62 17,900 17,900 16,900 3,000 

20 – 23 ต.ค 62 17,900 17,900 16,900 3,000 

26 – 29 ต.ค 62 17,900 17900 16,900 3,000 

7 – 10 พ.ย 62 17,900 17900 16,900 3,000 

14 – 17 พ.ย 62 17,900 17900 16,900 3,000 

28 พ.ย – 1 ธ.ค 62 17,900 17900 16,900 3,000 

5 – 8 ธ.ค 62 18,900 18900 17,900 3,000 

7 – 10 ธ.ค 62 19,900 19900 18,900 3,000 

19 – 22 ธ.ค 62 17,900 17900 16,900 3,000 

 



ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทวัรค์่าทวัรไ์ดใ้นทุก

กรณี 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง

, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ

เวียดนาม สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลา

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการท่ีระบุ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีดค่ามินิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนามได้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 

30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก,์ คนขบัรถ, 600 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แต่ความพึงพอใจของ

ท่าน 

× ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เดินทางข้ึนต า่ 15  ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

 



เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ  าท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนั

เดินทางภายใน 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์ม่เอาตัว๋หกั 5,000 บาท/ท่าน 

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ี

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต า่ 

2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี

ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ท่านลกูคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั   โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พัก ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมม่ีค่าใชจ้่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการ

บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 


