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12.00 น. พร้อมกันที� สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั�น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียตทราเวล แอร์ไลน์ 
Vietravel Airlines (VU) โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 
14.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยเที�ยวบิน VU136 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครื:องดื:มบนเครื:องขาไป-กลับ) 

17.05 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป)นที�เรียบร้อยแล้ว 
(เวลาท้องถิ:นที:เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 
เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร เดินทาง
ต่อไปยัง เมืองซาปาซึ�งเป)นอําเภอหนึ�งตั1งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร 
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั�วโมง) ตั1งอยู่สูงกว่าระดับน9าทะเลประมาณ 1500 เมตร  

คDา     � บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  
  สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที:พัก  DUC HUY GRAND LAOCAI 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน

เวียดนาม (โรงแรมที:ระบุในรายการทัวร์เปVนเพียงโรงแรมที:นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ:งอาจมีการเปลี:ยนแปลงแต่

โรงแรมที:เข้าพักจะเปVนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
 

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบนินอยไบ  • จังหวัดลาวไก     
             � (-/-/เย็น)  
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เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�น นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซาปา ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร และเดินทางขึ1นเขาไปซาปา ซึ�งเป)น

อําเภอหนึ�งตั1งอยู่ ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้ เวลาเดินทาง
โดยประมาณ 2 ชั�วโมง)  

 นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวิถีชีวิตความ
เป)นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี1และชมแปลงนาข้าวแบบขั1นบันไดที�สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา 
และเมื�อท่านเดินลงไปด้านล่างสุดของหมู่บ้าน จะได้สัมผัสความสวยงามของน9าตกท่ามกลาง
หมู่บ้านอีกด้วย 

 
เที:ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

วันที:สอง ซาปา • หมู่บ้านชาวเขา • นั:งรถรางขึ�นกระเช้าฟานซีป̂น • Moana Sapa • ตลาดซาปา 
         � (เช้า/กลางวัน/เย็น)
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นําท่าน เดินทางสู่ จุดชมวิวที�สูงที�สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วย
เทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี1ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที�
สูงโดดเด่นที�สุดในบรรดายอดอื�นๆ คือฟานซีป̂น(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี�ยนเซินนี1 นับว่า
เป)นยอดเขาที�สูงที�สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร 
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  นําท่านนั:งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื�อขึ1นยอดเขาฟานซีป̂นระย ะทาง 
ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึง
สถานีกระเช้า นําท่านนั:งกระเช้าไฟฟfา เพื�อขึ1นสู่ฟานซิปAนยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและใน
ภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที�สุดในอินโด
จีนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ�งสภาพปBากย็ังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงาม
มากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี1ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที�ค่อนข้างชัน จนมี
เฉพาะผู้พิสมัยการเดินปBาจากทั�วโลกเลือกเป)นจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและ
ชื�นชมความงามของผืนปBาดิบร้อนแห่งเอเชีย (ราคานี�รวมค่ารถรางจากด้านล่างถึงจุดขึ�นกระเช้า
ไฟฟfา) 

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีป̂นอาจจะมีการปjดปรับปรุงซึ:งจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะทําการคืน
เงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที:ไม่ได้ขึ�นกระเช้าฟานซีป̂น 
หมายเหตุ : จากจุดกระเช้าไฟฟFาไปถึงยอดเขาฟานซีปAน มี2เส้นทางในการขึ1นไปถึงยอดเขา คือ เดินเท้าขึ1นบันไดไปบน
ยอดเขาฟานซีปAน หรือ นั�งรถรางเล็กขึ1นไป-กลับ ยอดเขาฟานซีปAนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมประมาณ 300 บาท/ท่าน (ท่าน
ใดจะขึ1นรถรางสามารถแจ้งที�เจ้าหน้าที�หน้างานได้เลยค่ะ/ครับ) 
 

จากนั�น  นําท่านสู่  โมอาน่า (Moana Sapa Cafe) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปาคล้ายกับประตูสวรรค์ที�
บาหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก๋ๆกับมุมน่ารักๆ เช่น บันไดมือ มุมเล่นชิงช้า มุมเล่นเปJยโน หรือ โซนนั�ง
พักบนต้นไม้ที�สามารถมองวิวได้จากมุมสูง เมื� อมองออกไปจะเห็นเป)นวิวภูเขาอันสวยงาม 
นอกจากนี1ยังมีเครื�องดื�มจําหน่าย ให้ท่านได้อิสระกับบรรยากาศสุดฟKนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
คDา     � บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด 
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พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ�งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที�ออกมาจับจ่ายซื1อขายกันอย่างมี
สีสัน 

จากนั�น สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที:พัก  SAPA CHARM HOTEL 4*  หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที:ระบุในรายการทัวร์เปVนเพียงโรงแรมที:นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ:งอาจมีการเปลี:ยนแปลงแต่โรงแรมที:เข้า
พักจะเปVนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

      
 

 
เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�น นําท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 5 ชั�วโมง) ให้ท่านได้

เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั1ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั1น 
นําท่านสู่ ร้านหยกและเยื:อไผ่ 

เที:ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
นําท่าน ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที�น่าสนใจของเวียดนาม วัดตามจุ๊กหรือที�

ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที�ยวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ที�จังหวัดฮานาม ห่างจากกรุงฮานอย 60 
กิโลเมตร ซึ�งเป)นแหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม่ที�ตั1งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที�ยวเพื�อค้นหาดินแดน
แห่งพุทธศาสนาที�ไม่ควรพลาด       

วันที:สาม ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วดัตามจุ๊ก” • ฮานอย       
         � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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คDา     � บริการอาหารเย็น ณ ตามจุ๊ก 
จากนั�น  นําท่านเข้าที:พัก LAROSA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า มาตรฐานฮานอยเวียดนาม 

(โรงแรมที:ระบุในรายการทัวร์เปVนเพียงโรงแรมที:นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ:งอาจมีการเปลี:ยนแปลงแต่โรงแรมที:เข้า
พักจะเปVนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 
11.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตทราเวล Vietravel Airlines (VU) 

เที:ยวบินที: VU 137 
13.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

************************************************************************ 

อัตราค่าบริการและเงื:อนไขรายการท่องเที:ยว 
 

วันเดินทาง จํานวนต่อ
กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี:ยว 

02 – 05 มี.ค. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 

03 – 06 มี.ค. 66 30+1 14,999 13,999 3,500 

10 – 13 มี.ค. 66 30+1 14,999 13,999 3,500 

17 – 20 มี.ค. 66 30+1 14,999 13,999 3,500 
04 – 07  พ.ค. 66 

*วันหยุด* 30+1 16,999 15,999 3,500 

02 – 05 มิ.ย. 66 
*วันหยุด* 30+1 15,999 14,999 3,500 

13 – 16 ก.ค. 66 30+1 14,999 13,999 3,500 
27 – 30 ก.ค. 66 

*วันหยุด* 30+1 16,999 15,999 3,500 

11 – 14 ส.ค. 66 
*วันหยุด* 30+1 15,999 14,999 3,500 

14 – 17 ก.ย. 66 30+1 14,999 13,999 3,500 
13-16 ต.ค. 66 

*วันหยุด* 30+1 16,999 15,999 3,500 

20 – 23 ต.ค. 66 
*วันหยุด* 30+1 15,999 14,999 3,500 

วันที:สี: ฮานอย • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ        
          � (เช้า/-/-) 
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**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปz บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  
อัตรานี�รวมรายการทัวร์และตั{วเครื:องบินแล้ว** 

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี:ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลกูค้าเปVนสําคัญ** 
 

อัตราค่าบริการรวม 
� ตัPวเครื�องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ สายการบิน Vietravel Airlines (VU) 

เป)นตัPวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
� ที�พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ:มเงินพักห้อง

เดี:ยว) 
� ค่าระวางน9าหนักกระเปQาไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปQาถือขึ1นเครื�อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 
� ค่าอาหารทุกมื1อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ[ในการสลับมื1อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� น9าดื�มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวคนไทยตามรายการระบุ 
� ภาษีน9ามันและภาษีตัPวทุกชนิด (สงวนสิทธิ|เก็บเพิ:มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวันเดินทาง) 
� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปVนไปเงื:อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื:อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที:ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค
ประจําตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าน9าหนักกระเปQาเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั1งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 
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- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเกี�ยวกับการกักตัวเพิ�มเติม 
และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ�มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป)นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน9าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เงื:อนไขการสํารองที:นั:งและการยกเลิกทัวร์ 
 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั1นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ1นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั1งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ1นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้
ทั1งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ1นจริง (ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง อาทิเช่น ค่าตั�วเครื�องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ1นจริง
ทั1งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั1งสิ1น (ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง อาทิเช่น ค่าตั�วเครื�องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[เก็บเงินค่าทัวร์ทั1งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั1งสิ1น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั1งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ
ทั1งสิ1น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั1งสิ1น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาํระเตม็จํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ[เก็บเงินค่าทัวร์ทั1งหมดโดยไม่มีเงื�อนไข

ใดๆทั1งสิ1น 
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กรณีเจ็บป~วย : 
• กรณีเจ็บปBวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั1งนี1ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเป)นจริง 

• ในกรณีเจ็บปBวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื:อนไขอื:น ๆ  

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั1งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางหรือเลื�อนการเดินทาง              
และมีผลทําให้คณะเดินทาง ไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ1นไป) เนื�องจากเกิดความ
เสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ  
ที�เกิดจากการยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ1นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ[
เลื�อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัPวภายใน เช่น (ตัPวเครื�องบิน, ตัPวรถทัวร์, ตัPวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั1ง
ก่อนทําการออกตัPว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกตัPวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที�ต้องการความช่วยเหลือเป)นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที�สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ�มตั1งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั1นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้
ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ1นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีท่านเป)นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน9าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั1งสิ1น 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั1งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั1งหมด 
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รายละเอียดเพิ:มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิ[ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป)นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั1น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั1งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือ ความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี1ในกรณีที� เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี1ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื1อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป)นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเปQาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั1งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั1งสิ1น 

� ตัPวเครื�องบินเป)นตัPวราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื�อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ1น ตามอัตราค่าน9ามันหรือค่าเงิน
แลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ[ปรับราคาตัPวดังกล่าว 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั1งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี1แล้วทั1งหมด 
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� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั1งหมด 

� ในกรณีของ PASSPORT นั1น จะต้องไม่มีการชาํรุด เปJยกน9า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทั�งตราปAr มลาย
การ์ตูน ที�ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป)นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดินทางทุกครั1ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น 

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ทา่นเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป)นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั1งสิ1น 

� กรณี “หญิงตั1งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท์ี�ชัดเจน สิ�งนี1อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั1งสิ1น 

� ภาพที�ใช้เป)นภาพเพื�อการโฆษณาเท่านั1น 
� การท่องเที�ยวประเทศเวียดนามนั1นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป)นการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,รา้นไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป)นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่า
ทัวร์เพิ�ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขดังกล่าวแล้ว 

� อาหารที�ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ
อาหารทะเลก็จะเป)นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดห้องพักที:ประเทศเวียดนาม 
� ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ
ได้เป)น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

�   โรงแรมในเวียดนามห้องที�เป)นห้องเดี�ยวอาจเป)นห้องที�มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน9าบางโรงแรมแต่
ละชั1นจะมี  เพียงไม่กี�ห้องซึ�งในกรณีมาเป)นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะ
ได้คนละชั1นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ�งขึ1นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั1น ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื:อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจําเพื:อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื:อนไขต่างๆ

ของบริษัทฯที:ได้ระบุในรายการทัวร์ทั�งหมด** 


