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NT143
ทวัรเ์วยีดนามเหนอื ฮานอย นงิบงิห ์5 วัน 4 คนื (VJ)
ทัวรเ์วยีดนาม , 5 วัน 4 คนื ,

HOLIDAY SAPA HOTEL  , DELIGHT HANOI HOTEL

กรงุฮานอย - ถนน 36 สาย - ลาวไก - หมูบ่า้นกตักตั - น้าํตกสเีงนิ
ตลาดซาปา - นงัรถรางไปขนึกระเชา้ฟานซปีัน - นงิหบ์งิห ์- วดัหง๊อกเซนิ 

ลอ่งเรอืชมถ้าํตามก๊ก - ทะเลสาบคนืดาบ - สะพานแสงอาทติย ์- การแสดงระบําหุน่กระบอกน้าํ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฮานอย - อสิระชอ้ปปิงถนน 36 สาย

11.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคานเ์ตอร ์Q สายการเวยีดเจ็ทแอร ์ประต ู8 Viet Jet Air (VJ )
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

14.00 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงฮานอย โดยเทยีวบนิ VJ902 

หมายเหต ุเนืองจากตัวเครืองบนิของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกทนัีงได ้
ทนัีงอาจจะไม่ไดนั้งตดิกันและไม่สามารถเลอืกชว่งทนัีงบนเครืองบนิไดใ้นคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ



15.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนาม เทา่กับประเทศไทย) 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทตัีงอยู่ภาคเหนือเป็นเมอืงทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี 

นําทา่นเดนิทางขา้ม แมน่้าํแดง แม่น ้าํสายลอยฟ้าทอียู่สงูกวา่ตัวเมอืง ทา่นจะเห็นสะพานเหล็กแหง่แรกของเวยีดนาม
ทอีอกแบบโดยสถาปนคิหอไอเฟลของฝรังเศส ปัจจบัุนใชเ้ฉพาะรถไฟเทา่นัน
กรุงฮานอยในอดตีไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุในเอเชยี เรียกกันวา่ “Little Parris”
เป็นเมอืงหลวงทไีดรั้บการวางผังเมอืงไวอ้ย่างด ีมทีะเลสาบและแม่น ้าํลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมทีะเลสาบมากวา่ 12 แหง่ จงึไดช้อืวา่ City
of Lakesมถีนนหนทางทรี่มรืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ทงีดงามโดดเดน่มากกวา่เมอืงใด ๆในอนิโดจนี
ปัจจบัุนฮานอยยังเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจนใ์หนั้กเดนิทางไดไ้ปสมัผัสเสน่หเ์มอืงหลวงแหง่นีอย่างไม่เสอืมคลายชมตัวเมอืง ฮานอย
นครหลวงเกา่แก ่ซงึจะมอีายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม
ซงึเมอืงแหง่นียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรังเศส ตกึ อาคารทสํีาคัญตา่ง  ๆยังคงเป็นการกอ่สรา้ง
สไตลฝ์รังเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกวา่รอ้ยปี ใหค้วามร่มรืน และสบายตายงิ

นําทา่น อสิระชอ้ปปิงถนน 36 สายมสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึ ตา่ง  ๆฯลฯ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
DELIGHT HANOI HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ชมหมูบ่า้นกตักตั - ชมน้าํตกสเีงนิ - ตลาดซาปา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่จงัหวดัลาวไก โดยเสน้ทางดว่นจากกรุงฮานอยดว้ยระยะทางกวา่
245กโิลเมตรเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงซาปาซงึเป็นอําเภอหนงึตังอยู่ในจังหวัดลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ40 กโิลเมตร
(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชวัโมง)ตังอยู่สงูกวา่ระดับน ้าํทะเลประมาณ 1500 เมตร

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวเขา (Cat Cat Village)
หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ดําชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนีและชมแปลงนาขา้วแบบขันบันได ทสีวยงามกวา้งสดุลกูหลูกูตา

จากนันนําทา่นเดนิทางไปชม น้าํตก (Silver Water Fall) น ้าํตกสเีงนิ ทขีนึชอืในเมอืงซาปา

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **พเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั** 

ชม ตลาดซาปา ซงึมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ตา่ง  ๆทอีอกมาจับจา่ยซอืขายกันอย่างมสีสีนั

ทพีกั
HOLIDAY SAPA HOTEL ระดบั 3 หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
ซาปา - นงัรถรางไปขนึกระเชา้ฟานซปีนั - ยอดเขาฟานซปีนั - ฮานอย

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมหลังอาหาร 

นําทา่น นงัรถราง ใหม่สดุจาก สถานซีาปา สู ่สถานกีระเชา้ เพอืขนึ ยอดเขาฟานซปีนั ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร



ทา่นจะไดส้มัผัสกับความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทาง ถงึสถานีกระเชา้ 

นําทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้าเพอืขนึสูฟ่านซปินัยอด เขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนี สงู3,143 เมตร
จนไดรั้บการกลา่วขานวา่“หลังคาแหง่อนิโดจนี” สงูทสีดุในอนิโดจนีบนความสงูจากระดับน ้าํทะเลปานกลาง 3,143 เมตร
และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูอย่างยงิสภาพป่าก็ยังคงมคีวามมบรูณ์และสวยสดงดงามมากทวา่การเดนิเทา้สูย่อดเขาแหง่นีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย
เพราะสภาพเสน้ทางทคีอ่นขา้งชนั
จนมเีฉพาะผูพ้สิมัยการเดนิป่าจากทัวโลกเลอืกเป็นจดุหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชนืชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแหง่เอเชยี 
หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซปีนัอาจจะมกีารปิดปรบัปรุงซงึจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษิทัฯจะทําการคนืเงนิคา่กระเชา้หนา้งานทา่นละ 1,000 บาทคะ่ในกรณีทไีมไ่ดข้นึกระเชา้ฟานซปีนั

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮานอย เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ประมาณ5 ชวัโมง)
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมบรรยากาศธรรมชา่ตทัิง 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ พเิศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารSEN BUFFET

ทพีกั
DELIGHT HANOI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
ฮานอย - นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืชมถ้าํตามกก๊ - ทะเลสาบคนืดาบ - วดัหงอ๊กเซนิ - ชมการแสดงระบําหุน่กระบอกน้าํ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมหลังอาหาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่นงิหบ์งิหต์ามกก๊ (Tam Coc) หมายถงึถ ้าํสามถ ้าํ ตามตํานานกลา่ววา่ถ ้าํนีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้าํ
เมอืครังน ้าํทะเลยังทว่มถงึ ซงึยังคงมรีอยคราบน ้าํปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายลอ่งตามแม่น ้าํ Hoang
Longในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภ์าพ ภเูขาสองฝังแม่น ้าํซงึมคีวามยาวหลายกโิลเมตร Tam
Cocตามตํานานกลา่ววา่ถ ้าํนีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้าํ เมอืครังน ้าํทะเลยังทว่มถงึ ซงึยังคงมรีอยคราบน ้าํปรากฎเป็นหลักฐาน
ภาพทปีรากฏในระหวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรียบเหมอืน “กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกับการนังเรือกระจาด ลอ่งเรือผา่นทอ้งน ้าํ
สองขา้งทางเป็นทุง่นาขา้ว ยามฤดเูก็บเกยีวก็จะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลนิตา สลับกับทัศนียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่
สลับซบัซอ้นราวกับภาพสามมติิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย นําทา่น ชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นีมตํีานานกลา่ววา่
ในสมัยทเีวยีดนามทําสงครามสูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตยั่งไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัที
ทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมอืไดม้าลอ่งเรือททีะเลสาบแหง่นี ไดม้เีตา่ขนาดใหญ่ตัวหนงึไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค์
เพอืทําสงครามกับประเทศจนี หลังจากทพีระองคไ์ดรั้บดาบมานัน พระองคไ์ดก้ลับไปทําสงครามอกีครัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนี
ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมอืเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี 

นําทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ 

ชม วดัหงอ๊กเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซงึมคีวามเชอืวา่ เตา่ตัวนี คอืเตา่ศักดสิทิธ ิ1 ใน 2
ตัวทอีาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นีมาเป็นเวลาชา้นาน

เดนิทางไปชม การแสดงระบําหุน่กระบอกน้าํ ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก
ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก (เชดิจากในน ้าํผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร)
นําเสนอเรืองราวในชวีติประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม

ค่าํ



บรกิารอาหาร ค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
DELIGHT HANOI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
ฮานอย - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตนิอยไบ

11.10 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิ VJ901

13.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 14:37 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• รถรางขนึกระเชา้+คา่กระเชา้ฟานซปัีน

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าํใจของทุกทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์

• การจองทวัร ์
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

เงอืนไขอนืๆ

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(15



ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ท่านขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10
ท่านไมม่หีวัหนา้ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้–ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่นCharter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• การท่องเทยีวประเทศเวยีดนามนันจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสรมิการท่องเทยีวดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม
เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พมิ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• อาหารทปีระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี
โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจัดและอาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม

• รายละเอยีดหอ้งพกัทปีระเทศเวยีดนาม

• หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple
Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ

• โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํบางโรงแรมแตล่ะชันจะมเีพยีงไมก่ ี

• หอ้งซงึ ในกรณมีาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง
หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละชันและบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์งึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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