
 

 
รหสัโปรแกรม : 18086 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

VIETNAME MUST TO GO 4D3N 

ฮานอย ฮาลอง สวนสนกุฮาลองปารค์  

ซาปา ยอดเขาฟานซปีนั  TG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ไฮไลท.์.. บินสายการบินหร.ู.กบัสายการบินไทย สะสมไมลไ์ด้ 50 %  
ไฮไลท.์.. นัง่รถรางข้ึนสู่กระเช้าฟานซีฟัน ชมวิวทิวทศัน์เมืองซาปาอนัสวยงาม   
ไฮไลท.์.. ข้ึนยอดเขาฟาซีปัน+นัง่กระเช้า ชมจดุทีส่งูและสวยทีส่ดุของเวียดนาม   
ไฮไลท.์.. นัง่กระเช้า2 ชัน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก บรรจคุนได้ถึง 230 คน + ชิงช้า SUN WHEEL  
ไฮไลท.์.. ชมโชวห์ุ่นกระบอกน ้ า สญัลกัษณ์ของเมืองเวียดนามทีท่่านไม่ควรพลาด 
ไฮไลท.์.. อาหารพิเศษ!! บุฟเฟตน์านาชาติ SEN // สก้ีุปลาแซลมอนทะเลรวม 
วนัแรก กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา –หมู่บา้นกัต๊กัต๊ - LOVE MARKET 

05.00  พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู1 เคานเ์ตอร ์H-J 

สายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอิน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.45   น าทา่นเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที ่TG560 

 มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง (ม้ือท่ี1) 

09.35   เดินทางถึง ทา่อากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  

รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (ม้ือท่ี2) 

http://bit.ly/2NMk5YE


จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยู่

ในเขตจังหวดัลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 1 ,650 เมตร จึงมี

อากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวท่ีส าคญัของเวียดนาม อีก

ทั้งยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธุ์มากท่ีสุดในเวียดนามอีกดว้ย ใน

อดีตเมืองน้ีถูกพฒันาข้ึนเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส สมยัท่ีเวียดนามเป็นอาณานิคมของ

ฝรัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

 

 

 

 

 

น าท่านชม หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเขาในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถ

เดินทางเทา้หรือนัง่รถยนต์ก็ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต์ รถน าเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้าหมู่บา้น

ก๊าตก๊าต  และจากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมูบ่า้นเพื่อสมัผสักบัวถีิชีวิตความ

เป็นอยูแ่บบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้ นเมือง ท่ีพึ่งพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอนัเรียบ

ง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจ าหน่ายสินคา้พื้ นเมือง ของท่ี

ระลึกแก่นักท่องเท่ียว (ลูกคา้สามารถน าส่ิงของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิเช่น เส่ือผา้ ผา้ห่ม 

รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

 

 

 

 

 

 



ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี3) เมนูอาหารพิเศษ++ สุก้ีทะเลรวม  

  

 

 

 

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด Love Market มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็น

สินคา้พื้ นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

 พกัที ่  โรงแรม  AZURA SAPA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเทา่ 

 

 

 

 

วนัที่สอง ซาปา – นัง่รถไฟตวัเมืองซาปา –นัง่กระเชา้ฟาซีปัน -  พิชิตยอดเขาฟาซีปันฟาซีปัน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี4)  

 

 

 

 



จากน้ัน น าท่าน นั่งรถไฟเมืองซาปา ท่านจะไดพ้บกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาท่ีเต็มไปดว้ยความสดชื่น 

และสูดกล่ินอายธรรมชาติ ท่านยงัจะไดพ้บกบัทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีเรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ถึงสถานี

นั่งกระเชา้ไฟฟ้า จากน้ันน าท่านสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่ง

เปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวท่ีสุดในเอเชีย รวม

ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทา้ยอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 15 นาที ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็น น ้าตกสีเงิน และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนา

ขั้นบันไดท่ีสวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและ

สวยงาม เดินขึ้ นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี5)  

จากน้ัน  น าท่านกลับสู่ กรงุฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี

ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึ่งเมืองแหง่น้ียงัคงรกัษาความ

เป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส ตึก อาคารท่ีส าคัญต่าง ยงัคง

เป็นการก่อสรา้งและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย บา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส (ระยะทาง 

245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ***ระหว่างทาง น าทา่นทุกชอปป้ิงรา้นท่ีท ามา

จากเยื่อไผ่ ซ่ึงเป็นของที่ใชไ้ดใ้นชีวิตประจ  าวัน เช่น ผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดโตะ๊ ผา้คลุมผม และ

อ่ืนๆอีกมากมาย*** 



ค า่   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  (ม้ือท่ี6) 

พกัที่      โรงแรม DELIGHT HOTEL HOTEL HANOI ระดบั 3ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

วนัที่สาม     ฮานอย –ทะเลสาบคืนดาบ - วดัหงอกเซิน – ถนน 36 สาย- ฮาลอง- ฮาลองปารก์ 

 นัง่กระเชา้ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก – ชิงชา้สวรรค ์SUN WALL – โชวห์ุ่นกระบอกน ้า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี7) 

จากน้ัน  น าท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุง

ฮานอย มกัมี ชาวฮานอย และ นักท่องเท่ียวมานัง่พกัผ่อนบริเวณ

ริมทะเลสาบแห่งน้ี  ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ

บนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใสถือ

เป็นเอกลกัษณอ์ยา่งหน่ึงของกรุงฮานอย จากน้ันคณะไปชอ้ปป้ิงท่ี ถนน 36 สาย  

 

 

 

 

เที่ยง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ++บุฟเฟหน์านาชาต ิSEN BUFFET (ม้ือท่ี8) 

 

 

 

 



จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3ชม.) น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง 

ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ระหวา่งเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวยีดนาม สองฝั่งส่วน

ใหญ่จะเป็นนาขา้วสีสนัสวยงามต่างกนัไปตามฤดูกาลขา้ว  (ระหวา่งการเดินทางแวะรา้นคา้อิสระ

พกัผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้ อของท่ีระลึกจากทางรา้นคา้)  จากน้ันน าท่านสู่ Halong Park 

(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) จากน้ันน าท่าน นั่งกระเช้า 2 ชั้น เพื่อน าท่านขา้มอ่าวฮาลอง 

ระหวา่งน้ีใหท่้านไดช้มอ่าวฮาลองพรอ้มถ่ายรูปเก็บเก่ียวบรรยากาศของอ่าวฮาลอง และภาพของ

เมืองฮาลองท่ีตั้งตระง่าอยู๋ดา้นล่าง ขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมทิวทศัน์ท่ีแสนสวยงามของอ่าว

ฮาลองเบย ์ขา้มฝั่งสู่เกาะอีกฝากฝั่งหน่ึงเพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ปล่ียนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ความ

สวยงามของอาวฮาลองเบย์ ซึ่งเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ดีๆของการเก็บภาพความประทับใจจาก

มุมสูง 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี9)   หลงัรบัประทานอาหาร  

จากน้ันอิสระใหทุ้กท่านเลือกซื้ อสินคา้ท่ี ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต มีสินคา้พื้ นเมืองเวยีดนามและสินคา้

จากจีนใหท่้านไดเ้ลือกหลากหลาย เหมาะส าหรับซื้ อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อม

แกะสลกั เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ  

จากน้ัน  น าทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน า้ ชมเรื่องราวท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวยีดนามท่ีมีความ

ผูกพนักบัสายน ้า เป็นท่ีกล่าวขวญัของคนทุกชาติทุกภาษา 

 พกัที ่ โรงแรม NEW STAR HALONG HOTEL  

 

 

 



วนัที่ส่ี    ฮาลอง-ลอ่งเรอือ่าวฮาลองเบย-์ ถ ้านางฟ้า –เกาะไก่ชน- ฮานอย- กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี10) 

น าท่านล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ท่ีมีพื้ นท่ีกวา้งใหญ่กว่า 

1,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม 

และเป็นส่วนหน่ึงในอ่าวตงัเก๋ีย มีชายฝั่งยาวเป็นระยะทาง

กว่า 120 กิโลเมตร ท่านจะพบกับวิวทิวทัศน์ หันมองไป

ทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน ้ าสีเขียวสวยและหมู่เกาะ

หินปูนน้อยใหญ่โผล่ข้ึนมาจากผิวน ้ าทะเลท่ีมีลักษณะ

แตกต่างกันออกไป ถือเป็นสถานท่ีเท่ียวชมธรรมชาติ

ของเวียดนามอีกแห่งหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว

มากมายจากทัว่ทุกมุมโลกให้มาเยือนสถานท่ีแห่งน้ี 

จากน้ันน าท่านชม ถ า้สวรรค ์หรือ ถ า้นางฟ้า ภายใน

ถ ้ า งดงาม มีหินรูปทรงต่ างๆ ประดับ ไปด้วยไฟ

หลากหลายสีสนั ท าใหม้องเห็นเป็นรูปทรงต่างๆ กนัไปตามจินตนาการ เชน่ มงักร หงส ์เต่า เสือ 

นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลบัไปข้ึนเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ท่ีมีรูปทรง

ประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซึ่งยูเนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อ 17 

ธนัวาคม 2537และไฮไลทข์องท่ีน่ีเรือจะผ่านใหท่้านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั เกาะไก่ชน สญัลกัษณ์

ของอ่าวฮาลอง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรือ พรอ้มชมวิวทิวทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม และใหค้ณะมี

เวลาพกัผ่อนอยูบ่นเรือ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี11) 

จากน้ัน  น าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.) (ระหว่างการเดินทางแวะหยก อิสระพกัผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซ้ือ

ของที่ระลึกจากทางรา้นคา้)  ไดเ้วลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอย

บ่าย เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ TG565 

มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง (ม้ือท่ี12) 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

**อตัราค่าบริการทวัร*์* 



วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็กอายุต  า่

กว่า 12 ปี 

มีเตยีงเสริม 

ราคาเด็กอายุต  า่

กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 

12 – 15 เม.ย 63 23,999 23,999 22,999 4,500 

14 – 17 เม.ย 63 19,999 19,999 18,999 4,500 

JOIN LAND ไมเ่อาต ัว๋หกั 6,000 บาท  

เด็กทารก ไมเ่กนิ 2ขวบ คดิ 4,000 บาท 

 

***ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทวัรค์่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี*** 

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  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋า 30 กก. / ท่าน  

 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 ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 



× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนามได้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 

30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คา่ทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 800 บาท/ท่าน/ทรปิ, หวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 

× 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 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ี

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน มาตามช่องทางท่ีแจง้ 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่า

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

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต า่ 

2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี



ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ท่านลกูคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ 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

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-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” 

 

 

 



 


