
#15777 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงหบิงห 5 วัน 4
คืน ยอดเขาฟานซิปน หมูบานกั๊ตกั๊ต บิน VJ
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงหบิงห อิสระชอปปงถนน 36 สาย นํ้าตกสี
เงิน ตลาดซาปา ลองเรือชมถํ้าตามกก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ชมการ
แสดงระบําหุนกระบอกนํ้า



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย - แมน้ําแดง - ถนน 36
สายเกา   

Delight Hanoi
Hotel หรือเทียบ
เทา

2 ลาวไก - ซาปา - หมูบานชาวเขากัต๊กัต๊ - น้ําตกสีเงิน (นาตกซิลเวอร) - ตลาดซาปา   
Holiday Sapa
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 รถรางสายภูเขาฟานซีปัน - กระเชาไฟฟาฟานซีปัน - เขาฟานซีปัน - รานผลิตภัณฑจาก
ไผ - รานยา/รานสมุนไพรเวียดนาม - ฮานอย   

Delight Hanoi
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 นิงหบิงห - ตามกก - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย - วัดหง็อกเซิน - การ
แสดงหุนกระบอกน้ํา   

Delight Hanoi
Hotel หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,500

23 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,500

30 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,500

6 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿3,500

13 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,500

20 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,500

27 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿3,500

4 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,500

11 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,500

18 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,500

25 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65 ฿15,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย -
แมน้ําแดง - ถนน 36 สายเกา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม บาย

12.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร Q สายการเวียดเจ็ทแอร ประตู 8 Viet
Jet Air (VJ ) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

15.05 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย โดยเท่ียวบิน VJ902
หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกัน

และไมสามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

16.55 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ี
เวียดนาม เทากับประเทศไทย)

นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีตั้งอยูภาคเหนือเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา
2,000 ปี

นําทานเดินทางขาม แมน้ําแดง แมน้ําสายลอยฟาท่ีอยูสูงกวาตัวเมือง ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนาม ท่ีออก
แบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทานั้น

อิสระชอปป้ิงถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ของท่ีระลึก ตางๆ ฯลฯ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียง
โรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานนอยไบ

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ลาวไก - ซาปา - หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต - น้ําตกสีเงิน (นําตก
ซิลเวอร) - ตลาดซาปา

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไม
สามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

เวลาทองถิ่นท่ีเวียดนาม เทากับประเทศไทย

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

ฮานอย

แมนํ้าแดง

ถนน 36 สายเกา

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

เป็นแมน้ําสายลอยฟาท่ีอยูสูงกวาตัวเมืองฮานอย ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของ
เวียดนามท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทานั้น

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุกร-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีนั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู จังหวัดลาวไก โดยเสนทางดวนจากกรุงฮานอยดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตร

่ ่ ้



นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองซาปา ซ่ึงเป็นอําเภอหน่ึงตั้งอยูในจังหวัดลาวไก ดวยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใชเวลา
เดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดําชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเขาในหมูบานน้ี
และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ท่ีสวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา

นําทานเดินทางไปชม น้ําตกSilver Water Fall น้ําตกสีเงิน ท่ีขึ้นชื่อในเมืองซาปา

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **พิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัด**

นําทานชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ท่ีออกมาจับจายซ้ือขายกันอยางมีสีสัน

พักท่ี Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียง
โรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)

ลาวไก

ซาปา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับมณฑล
ยูนนาน ประเทศจีนทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดไหลโจว ทิศตะวันออกติด
กับจังหวัดฮาเกียง และ ทางใตติดกับจังหวัดซอนลา ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเป็นแบบ
ตางๆ อาทิ หุบเขา ภูเขาตํ่าๆ สูงๆ สลับกัน

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยูหางไปประมาณ 400 กิโลเมตร
จากเมืองฮานอย เมืองน้ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองนั้นเป็นจุด
สนใจของนักทองเท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต

นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)

 บาย

เป็นหมูบานชาวเขาท่ีมีชื่อเสียงของซาปา ตั้งอยูท่ีเชิงเขา Muong Hoa หางจากเมืองซาปา
ไปเพียง 3 กิโลเมตร หมูบานน้ีกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ
Dzao หลายเผามารวมกันจากพ้ืนท่ีภูเขาอ่ืนๆ ในเวียดนามเหนือ พวกเขาเริ่มปลูกขาวและ
ขาวโพดในภูมิภาคเชนเดียวกับการทอผาและงานหัตกรรมตางๆ ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวแลนมารคท่ีพลาดไมไดหากไดมาเยือนซาปา

เป็นน้ําตกท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร ไหล
ลัดเลาะลงมาจากหนาผาหินลงมาสรางความสวยงาม นักทองเท่ียวนิยมมายืนถายภาพกัน
เป็นจํานวนมาก เป็นน้ําตกของภูหามโรง ซ้ือมีความสูงมากกวา100เมตร น้ําตกลงมาตาม
ทางซ่ึงแยกน้ําเป็นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็นอันดับตนๆของเวียดนาม



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 รถรางสายภูเขาฟานซีปน - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขา
ฟานซีปน - รานผลิตภัณฑจากไผ - รานยา/รานสมุนไพร
เวียดนาม - ฮานอย

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

ตลาดซาปา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัด

 Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา

ตลาดน้ีถือเป็นสีสันของเมืองซาปาอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวเผาตางๆนําของมาซ้ือ-
ขายกัน และจะแออัดมากในวันเสารซ่ึงท่ีเด็ดจะอยูท่ีอาหารเชาและกลางวันในตลาด

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานน่ังรถรางใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะได
สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา

นําทานน่ังกระเชาไฟฟาเพ่ือขึ้นสูฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนไดรับการ
กลาวขานวา“หลังคาแหงอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร

หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนา
งานทานละ 1,000 บาทคะในกรณีท่ีไมไดขึ้นกระเชาฟานซีปัน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ (ประมาณ5 ชั่วโมง) ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชม
บรรยากาศธรรมชาติท้ัง 2 ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

นําทานสู รานเย่ือไผและรานยา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET

พักท่ี Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียง
โรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)

รถรางสายภูเขาฟานซีปน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสกับประสบการณใหม โดยการน่ังรถไฟสูสถานีฟานซิปัน โดยระหวางทาง
นั้นทานจะไดพบกับทัศนียภาพอันงดงามของสองขางทาง และวิวทิวทัศนของทางรถไฟ
เลียบเขาตามแนวท่ีราบสูง ท่ีจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม



 หมายเหตุ กระเชาฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ
1,000 บาท ในกรณีท่ีไมไดขึ้นกระเชาฟานซีปัน

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

กระเชาไฟฟาฟานซีปน

เขาฟานซีปน

น่ังกระเชาไฟฟาเดินทางขึ้นสูฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด
จีน จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร ระหวาทางขึ้นจะไดเห็นวิวของเมืองซาปาและแนวเทือกเขาสูงอัน
สวยงามจากมุมสูง

เป็นภูเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนือระดับ
น้ําทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ท่ีน่ีไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน"

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รานผลิตภัณฑจากไผ

รานยา/รานสมุนไพรเวียดนาม

ฮานอย

 บาย

ใหชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตจากไผ

เลือกชม เลือกซ้ือยาหรือสมุนไพรของเวียดนามกันไดตามอัธยาศัย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บุฟเฟตนานาชาติ

 Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 นิงหบิงห - ตามกก - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย -
วัดหง็อกเซิน - การแสดงหุนกระบอกน้ํา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู นิงหบิงห

นําทานลองเรือชม ถํ้าตามกก (Tam Coc)หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย สายลมและ
กระแสน้ํา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย

นําทาน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย

นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย สีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย ศาล
เจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซ่ึงมีความเชื่อวา เตาตัวน้ี คือเตาศักดิส์ิทธิ ์1 ใน 2 ตัวท่ีอาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเป็น
เวลาชานาน

นําทานเดินทางไป ชมการแสดงระบําหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียว
ในโลก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียง
โรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)

นิงหบิงห

ตามกก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือฮาลองบก เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแปลกตา ท่ีมีท้ังเทือก
เขา เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเป็น
เมืองศักดิส์ิทธิ ์นอกจากน้ีคณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นท่ีน่ีเป็นแหงแรก
ในการศึกเดียนเบียนฟู

ตามกกถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวอันมีชื่อของเมืองนิงหบิงห มีความหายคือถํ้าสาม
ถํ้า ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดยสายลมและกระแสน้ําเมื่อครั้งน้ําทะเลยัง
ทวมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายลองตามแมน้ํา Hoang
Long

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

ทะเลสาบคืนดาบ

สะพานแสงอาทิตย

วัดหง็อกเซิน

การแสดงหุนกระบอกนํ้า

เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ซ่ึงเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว แตเพราะ
ตํานานท่ีวากันวา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับ
บนเรือในทะเลสาบ ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพ่ือเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักร
พรรดิเล เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในน้ํา จึงไดชื่อใหมวา
ทะเลสาบคืนดาบ

เป็นสะพานสีแดงสดท่ีตั้งอยูทามกลางทะเลสาบคืนดาบ ชื่อของสะพานไดมาจาก “สถานท่ี
แสงอาทิตยสองถึงในยามเชา” ซ่ึงเหงวียน วัน ซิว (Nguyễn Văn Siêu) กวีและนัก
คนควาวัฒนธรรมเวียดนามในชวงศตวรรษท่ี 19 ไดมาดําเนินการสรางไวเมื่อปี 1865 โดย
ตัวสะพานเชื่อมตอระหวางริมฝ่ังกับเกาะเนินหยก สะพานแหงน้ีถือเป็นเอกลักษณอีก
แหงหน่ึงของกรุงฮานอย

เป็นวัดท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซ่ึงมีหนาตาท่ีเป็น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพ้ืนท่ีเมื่อ
150 ปีท่ีแลว

หุนกระบอกน้ําเป็นการผสมผสานระหวางความหลงใหลในเทพตํานานกับความรักชาติ
อยางรุนแรงซ่ึงปลูกฝังกันมาในจิตใจชาวเวียดนาม นักเชิดหุนกระบอกจะยืนอยูหลังฉาก
ในน้ําท่ีทวมถึงเอวแลวควบคุมการเคล่ือนไหวของหุนดวยไมไผลํายาว เทคนิคการเลนได
ถูกเก็บงําเป็นความลับอยางมิดชิด แมปัจจุบันน้ี นักเชิดหุนอาวุโสท้ังหลายยังไมใครยอม
ถายทอดวิชาใหคนรุนหลัง แตดวยเกรงวาวิชาจะดับสูญบางทานจึงยอมสอน ทุกวันน้ี ชม
การแสดง โชวหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม
และมีแหงเดียวในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาตินอยไบ

บาย

12.15 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VJ901



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

14.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานนอยไบ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระท่ังตราปั๊มลายการตูน ท่ีไมใชการ
ประทับตราอยางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

การทองเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาว คือ ราน
ยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เป็นตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาด
ของตามประเทศเวียดนาม 

**ท้ังน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯจะถือวา
ลูกคายอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด**

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

- คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง
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- กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30

วัน(ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม

คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

- รถรางขึ้นกระเชา+คากระเชาฟานซีปัน

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

 

หมายเหตุ
การทองเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาว คือ ราน

ยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เป็นตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตราน้ีรวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว

้ ้ ่



ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลทบินรวม
ถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของ
สถานท่ีทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพ่ือประโยชนของทานเองและบุคคลอ่ืน

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชประกอบการโฆษณาเทานั้น

รายละเอียดหองพักท่ีประเทศเวียดนาม

หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple
Room) หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ3 ทาน อาจจะไดเป็น 1เตียงใหญกับ 1 เตียง
เสริม

โรงแรมในเวียดนามหองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกี่หอง
ซ่ึง ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึงขึ้นอยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**

การยกเลิก
กรณียกเลิก : (จอยกรุป)
•    ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ

ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด 

•    ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

•    ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป)
•    ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิยึ์ดเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

•    ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิยึ์ดเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

•    ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย : 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


