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เลขท ี240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชนั 16 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
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E-mail : info@nexttour.com 
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NT423
ทวัรเ์วยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรเ์วยีดนาม , 4 วัน 3 คนื ,

HOLIDAY SAPA HOTEL  , DELIGHT HANOI HOTEL  , NEWSTAR HALONG HOTEL

กรงุฮานอย - ลาวไก - ซาปา - Cat Cat Village - น้าํตกสเีงนิ - ตลาดซาปา
นงัรถราง - นงักระเชา้ไฟฟ้า - ฟานซปิัน  - ตามก๊ก - นงัเรอืกระจาด - ฮาลอง

ตลาดราตรฮีาลอง - ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพรอบอา่วฮาลอง - ถ้าํนางฟ้า
หมูบ่า้นชาวประมง - เกาะไก่จูบกนั - โรงงานหยก - อสิระชอ้ปปิงถนน 36 สาย

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ชมหมูบ่า้นกตักตั - ชมน้าํตกสเีงนิ - ตลาดซาปา

04.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู1 Air Asia (FD)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น (รับชดุของแถมทหัีวหนา้ทัวร ์ณ วันเดนิทางคะ่)

07.00 น.



ออกเดนิทางสู ่กรุงฮานอย โดยเทยีวบนิ FD 642 (ไมร่วมคา่บรกิารอาหารรอ้น+เครอืงดมืบนเครอืงขาไป) 

หมายเหต ุสายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกทนีงัและ Hot
Seatบรกิารสําหรบัลกูคา้ทมีคีวามประสงคต์อ้งการนงัแถวหนา้และนงัตดิกนัหรอืเลอืกทนีงัได้
เนอืงจากตวัเครอืงบนิของคณะเป็นตวักรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถล็อกทนีงัได ้ทนีงัอาจจะไมไ่ดน้งัตดิกนัในคณะ
ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ
* ในกรณีตอ้งการล็อกทนีงัไปกลบัคา่ใชจ้า่ยในการล็อกทนีงัไปกลบั 200 บาท/ทา่น/เทยีว 
* ตอ้งการล็อคทนีงัแถวหนา้ Hot Seat 
แถวท ี1 คา่บรกิารล็อกทนีงั ขาละ 500 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลบั 1,000 บาท/ทา่น 
แถวท ี2-5 คา่บรกิารล็อกทนีงั ขาละ 400 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลบั 800 บาท/ทา่น 
แถวท ี6-8 คา่บรกิารล็อกทนีงั ขาละ 200 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลบั 400 บาท/ทา่น 
** กรุณาแจง้พนกังานขายทกุครงักอ่นทําการจองคะ่**

08.45 น
เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนาม เทา่กับประเทศไทย)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ เมนูพเิศษเฝอเวยีดนามอนัลอืชอื ณ รา้นอาหาร 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทตัีงอยู่ภาคเหนือเป็นเมอืงทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี
นําทา่นเดนิทางขา้มแม่น ้าํแดง แม่น ้าํสายลอยฟ้าทอียู่สงูกวา่ตัวเมอืง ทา่นจะเห็นสะพานเหล็กแหง่แรกของเวยีดนาม
ทอีอกแบบโดยสถาปนคิหอไอเฟลของฝรังเศส ปัจจบัุนใชเ้ฉพาะรถไฟเทา่นัน
กรุงฮานอยในอดตีไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุในเอเชยี เรียกกันวา่“Little
Parris”เป็นเมอืงหลวงทไีดรั้บการวางผังเมอืงไวอ้ย่างด ีมทีะเลสาบและแม่น ้าํลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมทีะเลสาบมากวา่ 12 แหง่
จงึไดช้อืวา่ City of Lakes มถีนนหนทางทรี่มรืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ทงีดงามโดดเดน่มากกวา่เมอืงใด ๆ
ในอนิโดจนี ปัจจบัุนฮานอยยังเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจนใ์หนั้กเดนิทางไดไ้ปสมัผัสเสน่หเ์มอืงหลวงแหง่นีอย่างไม่เสอืมคลายชมตัวเมอืง ฮานอย
นครหลวงเกา่แก ่ซงึจะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม
ซงึเมอืงแหง่นียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรังเศส ตกึ อาคารทสํีาคัญตา่ง  ๆยังคงเป็นการกอ่สรา้ง
สไตลฝ์รังเศสตน้ไมส้องขา้งทางอายุกวา่รอ้ยปี ใหค้วามร่มรืน และสบายตายงินัก

หลังจากนัน เดนิทางสูจั่งหวัด ลาวไก โดยเสน้ทางดว่นจากโนยบา่ย ดว้ยระยะทางกวา่ 245กโิลเมตร

เดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงซาปา ซงึเป็นอําเภอหนงึตังอยู่ในจังหวัดลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กม.(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5
ชวัโมง)อยู่สงูกวา่ระดับน ้าํทะเลประมาณ 1500เมตร

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ดํา
ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนีและชมแปลงนาขา้วแบบขันบันได ทสีวยงามกวา้งสดุลกูหลูกูตา

จากนันนําทา่นเดนิทางไปชม น้าํตก Silver Water Fall (น ้าํตก ThacBac) น ้าํตกสเีงนิ ทขีนึชอืในเมอืงซาปา

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวนแ์ดง DALAT 

พาทกุทา่นชม ตลาดซาปา ซงึมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ตา่ง  ๆทอีอกมาจับจา่ยซอืขายกันอย่างมสีสีนั

ทพีกั
HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ซาปา - นงัรถรางขนึกระเชา้ฟานซปีนั - ฮานอย

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําทา่น นงัรถรางใหมส่ดุ จากสถานีซาปา สูส่ถานีกระเชา้เพอืขนึยอดเขาฟานซปัีนระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร
ทา่นจะไดส้มัผัสกับความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทาง ถงึสถานีกระเชา้ 

นําทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้า เพอืขนึสู ่ฟานซปินั ยอดเขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนี สงู3,143 เมตร จนไดรั้บการกลา่วขานวา่
“หลังคาแหง่อนิโดจนี” สงูทสีดุในอนิโดจนีบนความสงูจากระดับน ้าํทะเลปานกลาง 3,143 เมตร
และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูอย่างยงิสภาพป่าก็ยังคงมคีวามสมบรูณ์และสวยสดงดงามมากทวา่การเดนิเทา้สูย่อดเขาแหง่นีไม่ไดส้ะดวกสบายเลยเพราะสภาพเสน้ทางทคีอ่นขา้งชนัจนมเีฉพาะผูพ้สิมัยการเดนิป่าจากทัวโลกเลอืกเป็นจดุหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชนืชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแหง่เอเชยี
หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซปีนัอาจจะมกีารปิดปรบัปรุงซงึจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษิทัฯจะทําการคนืเงนิคา่กระเชา้หนา้งานทา่นละ 1,000 บาทคะ่ ในกรณีทไีมไ่ดข้นึกระเชา้ฟานซปีนั

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนัน เดนิทางสู ่เมอืง ฮานอย โดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5ชวัโมง)

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ฮานอย - นงิบงิห ์- ลอ่งเรอืชมถ้าํตามกก๊ (TAM COC) - ฮาลอง - รา้นยา - ตลาดราตรฮีาลอง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่ตามกก๊ (Tam Coc )หมายถงึถ ้าํสามถ ้าํ
ตามตํานานกลา่ววา่ถ ้าํนีถูกบรรจงสรา้งโดยสายลมและกระแสน ้าํเมอืครังน ้าํทะเลยังทว่มถงึซงึยังคงมรีอยคราบน ้าํปรากฏเป็นหลักฐานลงเรือพายลอ่งตามแม่น ้าํ
Hoang Longในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภ์าพ ภเูขาสองฝังแม่น ้าํซงึมคีวามยาวหลายกโิลเมตร Tam Coc
ตามตํานานกลา่ววา่ถ ้าํนีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้าํ เมอืครังน ้าํทะเลยังทว่มถงึ ซงึยังคงมรีอยคราบน ้าํปรากฎเป็นหลักฐาน
ภาพทปีรากฏในระหวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรียบเหมอืน “กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกับการ

นงัเรอืกระจาด ลอ่งเรือผา่นทอ้งน ้าํ สองขา้งทางเป็นทุง่นาขา้ว ยามฤดเูก็บเกยีวก็จะมชีาวไร่ ชาวนา
ใหเ้ห็นอย่างเพลนิตาสลับกับทัศนียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ระหวา่งทางชมสภาพความเป็นอยู่และวถิชีวีติอาคารบา้นเรือนในปัจจบัุนของชาวเวยีดนาม
ซงึทฮีาลองนีทา่นจะไดช้มความงามตามธรรมชาต ิทสีรรสรา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติรกรเอก
อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะ และไดรั้บการพจิารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก ้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทา่นชอ้ปปิง Night Market เมอืงฮาลองซงึเป็นแหลง่รวบรวมของฝากของทรีะลกึมากมายจากเมอืงฮาลอง

ทพีกั
NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพรอบอา่วฮาลอง - ถ้าํนางฟ้า - หมูบ่า้นชาวประมง - ฮานอย - รา้นหยก - ถนน36สาย - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรือเพอื ลอ่งเรอื ชมความงามตามธรรมชาตทิสีรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติรกรเอก อา่วฮาลอง
ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900
เกาะไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแหง่นีเต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูมากมายระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้มความงามของเกาะตา่งๆทังเกาะหมาเกาะแมวเกาะไกช่นฯลฯ

นําทา่นชม ถ้าํสวรรค์
ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยงินักถ ้าํแหง่นีเพงิถูกคน้พบเมอืไม่นานมานีไดม้กีารประดับแสงสตีามผนังและมุมตา่งๆในถ ้าํซงึบรรยากาศภายในถ ้าํทา่นจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิเีสรมิเตมิแตง่โดยมนุษยแ์สงสทีลีงตัวทําใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างตา่งๆมากมายทังรูปมังกรเสาค ้าํฟ้าพระพทุธรูปศวิลงึค์

ชม แพชาวประมง
ซงึเป็นวถิชีวีติของชาวฮาลองจะสรา้งแพทําเป็นทอียู่อาศัยและมกีะชงัไวสํ้าหรับเลยีงสตัวท์ะเลเชน่กุง้หอยปปูลาทา่นสามารถเลอืกซอือาหารทะเลสดๆจากทนีีได ้

นําทา่นชม เกาะไกจ่บูกนั ซงึถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็ก  ๆ2
เกาะหันหนา้เขา้หากันคลา้ยๆกับไกห่รือนกแลว้แตจ่นิตนาการของแตล่ะทา่น

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน บนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตลเ์วยีดนาม

บา่ย
ถงึทา่เรือฮาลองนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงฮานอย (4 ชวัโมง)

ระหวา่งทางแวะใหท้า่นไดเ้ลอืกชม โรงงานหยก 

จากนันนําทา่น อสิระชอ้ปปิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึตา่ง  ๆฯลฯ

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตนิอยไบ

20.50 น.
เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD 645 (บรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครือง)

22.45 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 15:22 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

ราคาดงักลา่วรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 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)

• คา่รถรางรถรางขนึกระเชา้ - กระเชา้ฟานซปัีน

ราคาดงักลา่วไมร่วม

• 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 800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าํใจของทุกทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนีงั

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

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ
ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15
ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

•  คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10
ทา่นขอสงวนสทิธเิลอืนวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง



• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทงัสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นนั
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจาํตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทยีว
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• การทอ่งเทยีวประเทศเวยีดนามนนัจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทยีวดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่
รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พมิ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• อาหารทปีระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี
โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**

รายละเอยีดหอ้งพักทปีระเทศเวยีดนาม

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

• โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั
และไมม่อีา่งอาบน ้าํบางโรงแรมแตล่ะชันจะมเีพยีงไมก่หีอ้งซงึในกรณมีาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง
หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละชันและบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์งึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ
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