#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

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานนอยไบ - ฮานอย - แมนํ้า แดง - ถนน 36
สายเกา





โรงแรม



Delight Hanoi
Hotel หรือเทียบ
เทา



Holiday Sapa
Hotel หรือเทียบ
เทา



Delight Hanoi
Hotel หรือเทียบ
เทา

2

ลาวไก - ซาปา - หมูบา นชาวเขากัต
๊ กัต
๊ - นํ ้า ตกสีเงิน (นา ตกซิลเวอร) - ตลาดซาปา

3

รถรางสายภูเขาฟานซีปัน - กระเชา ไฟฟ า ฟานซีปัน - เขาฟานซีปัน - รา นผลิตภัณฑจ าก
ไผ - รา นยา/รา นสมุนไพรเวียดนาม - ฮานอย

4

นิงหบิงห - ตามกก - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย - วัดหง็อกเซิน - การ
แสดงหุนกระบอกนํ ้า







Delight Hanoi
Hotel หรือเทียบ
เทา

5

ทา อากาศยานนอยไบ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-









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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย แมนํ้าแดง - ถนน 36 สายเกา
บาย
12.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน เตอร Q สายการเวียดเจ็ทแอร ประตู 8 Viet
Jet Air (VJ ) โดยมีเจาหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
15.05 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย โดยเที่ยวบิน VJ902
หมายเหตุ เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกัน
และไมสามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
16.55 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่
เวียดนาม เทากับประเทศไทย)
นํ าทานเดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ต ั้งอยูภาคเหนื อเป็ นเมืองที่มีประวัต ิศาสตรยาวนานกวา
2,000 ปี
นํ าทานเดินทางขาม แมนํ้าแดง แมนํ้าสายลอยฟ าที่อยูสูงกวาตัวเมือง ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนาม ที่ออก
แบบโดยสถาปนิ คหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปั จจุบันใชเฉพาะรถไฟเทานั ้น
อิสระชอปปิ้ งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเป า เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึก ตางๆ ฯลฯ
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียง
โรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ฮานอย
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนื อ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหน านั ้นเคยเป็ นเมืองหลวงของพื้นที่
เวียดนามในปั จจุบันเป็ นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝั่ งขวาของแมนํ้าแดง อุต สาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัต ถกรรม

แมนํ้าแดง
เป็ นแมนํ้าสายลอยฟ าที่อยูสูงกวาตัวเมืองฮานอย ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของ
เวียดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิ คหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปั จจุบันใชเฉพาะรถไฟเทานั ้น

ถนน 36 สายเกา
เป็ นถนนที่มีประวัต ิความเป็ นมาหลายรอยปี ซึ่งเย็นวันศุกร-อาทิต ย จะมีต ลาดยามคํ่าคืน
ซึ่งมีของขายมากมาย ซึ่งเมื่อกอนจะขายของเน นทางหัต ถกรรม แตสมัยนี้ นั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไม
สามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย
โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

วันที่ 2


กิจกรรม

ลาวไก - ซาปา - หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต - นํ้าตกสีเงิน (นําตก
ซิลเวอร) - ตลาดซาปา
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู จังหวัดลาวไก โดยเสนทางดวนจากกรุงฮานอยดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตร

่

่

้

นํ าทานเดินทางตอไปยัง เมืองซาปา ซึ่งเป็ นอําเภอหนึ่ งตั้งอยูในจังหวัดลาวไก ดวยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใชเวลา
เดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยูสูงกวาระดับนํ้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดําชมวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยูของชาวเขาในหมูบานนี้
และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา
นํ าทานเดินทางไปชม นํ้ าตกSilver Water Fall นํ้ าตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร **พิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวน แดงดาลัด**
นํ าทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซื้อขายกันอยางมีสีสัน
พักที่ Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียง
โรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลาวไก
เป็ นเมืองที่อยูทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับมณฑล
ยูนนาน ประเทศจีนทางดานทิศเหนื อ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดไหลโจว ทิศตะวันออกติด
กับจังหวัดฮาเกียง และ ทางใตต ิดกับจังหวัดซอนลา ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเป็ นแบบ
ตางๆ อาทิ หุบเขา ภูเขาตํ่าๆ สูงๆ สลับกัน

ซาปา
เป็ นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยูหางไปประมาณ 400 กิโลเมตร
จากเมืองฮานอย เมืองนี้ มีธรรมชาติที่สวยงาม แตวิถ ีชีวิต ของชาวพื้นเมืองนั ้นเป็ นจุด
สนใจของนั กทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต
เป็ นหมูบานชาวเขาที่มีช่ อ
ื เสียงของซาปา ตั้งอยูที่เชิงเขา Muong Hoa หางจากเมืองซาปา
ไปเพียง 3 กิโลเมตร หมูบานนี้ กอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ
Dzao หลายเผามารวมกันจากพื้นที่ภูเขาอื่นๆ ในเวียดนามเหนื อ พวกเขาเริ่มปลูกขาวและ
ขาวโพดในภูมิภาคเชนเดียวกับการทอผาและงานหัต กรรมตางๆ ที่นี่ถ ือเป็ นสถานที่ทอง
เที่ยวแลนมารคที่พลาดไมไดหากไดมาเยือนซาปา

นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)
เป็ นนํ้ าตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร ไหล
ลัดเลาะลงมาจากหน าผาหินลงมาสรางความสวยงาม นั กทองเที่ยวนิ ยมมายืนถายภาพกัน
เป็ นจํานวนมาก เป็ นนํ้ าตกของภูหามโรง ซื้อมีความสูงมากกวา100เมตร นํ้ าตกลงมาตาม
ทางซึ่งแยกนํ้ าเป็ นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็ นอันดับตนๆของเวียดนาม



ตลาดซาปา

คํ่า

ตลาดนี้ ถ ือเป็ นสีสันของเมืองซาปาอีกที่หนึ่ ง ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ชาวเผาตางๆนํ าของมาซื้อขายกัน และจะแออัดมากในวันเสารซึ่งที่เด็ดจะอยูที่อาหารเชาและกลางวันในตลาด

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวน แดงดาลัด
 Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

รถรางสายภูเขาฟานซีปน - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขา
ฟานซีปน - รานผลิตภัณฑจากไผ - รานยา/รานสมุนไพร
เวียดนาม - ฮานอย
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานนั่ งรถรางใหมสุดจากสถานี ซาปา สูสถานี กระเชาเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะได
สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทาง ถึงสถานี กระเชา
นํ าทานนั่ งกระเชาไฟฟ าเพื่อขึ้นสูฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนไดรับการ
กลาวขานวา“หลังคาแหงอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร
หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหน า
งานทานละ 1,000 บาทคะในกรณีที่ไมไดขึ้นกระเชาฟานซีปัน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสูเมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ (ประมาณ5 ชั่วโมง) ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชม
บรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ขางทางและวิถ ีชีวิต ของชาวเวียดนาม
นํ าทานสู รานเยื่อไผและรานยา
คํ่า
บริการอาหารคํ่า พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ ต นานาชาติ ณ ภัต ตาคาร SEN BUFFET
พักที่ Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียง
โรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รถรางสายภูเขาฟานซีปน
นํ าทานสัมผัสกับประสบการณใหม โดยการนั่ งรถไฟสูสถานี ฟานซิปัน โดยระหวางทาง
นั ้นทานจะไดพบกับทัศนี ยภาพอันงดงามของสองขางทาง และวิวทิวทัศน ของทางรถไฟ
เลียบเขาตามแนวที่ราบสูง ที่จะทําใหทานประทับใจมิรูลืม

กระเชาไฟฟาฟานซีปน
นั่ งกระเชาไฟฟ าเดินทางขึ้นสูฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด
จีน จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร ระหวาทางขึ้นจะไดเห็นวิวของเมืองซาปาและแนวเทือกเขาสูงอัน
สวยงามจากมุมสูง

เขาฟานซีปน
เป็ นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนื อระดับ
นํ้ าทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ที่นี่ไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน"



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รานผลิตภัณฑจากไผ
ใหชมและเลือกซื้อผลิต ภัณฑต างๆ ที่ผลิต จากไผ

รานยา/รานสมุนไพรเวียดนาม
เลือกชม เลือกซื้อยาหรือสมุนไพรของเวียดนามกันไดต ามอัธยาศัย

ฮานอย
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนื อ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหน านั ้นเคยเป็ นเมืองหลวงของพื้นที่
เวียดนามในปั จจุบันเป็ นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝั่ งขวาของแมนํ้าแดง อุต สาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัต ถกรรม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บุฟเฟ ต นานาชาติ
 Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

กระเชาฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหน างานทานละ
1,000 บาท ในกรณีที่ไมไดขึ้นกระเชาฟานซีปัน
โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

วันที่ 4


กิจกรรม

นิงหบิงห - ตามกก - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย วัดหง็อกเซิน - การแสดงหุนกระบอกนํ้า
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู นิ งหบิงห
นํ าทานลองเรือชม ถํ้าตามกก (Tam Coc)หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกลาววาถํ้านี้ ถ ูกบรรจงสรางโดย สายลมและ
กระแสนํ้ า
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย
นํ าทาน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
นํ าทานขาม สะพานแสงอาทิต ย สีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย ศาล
เจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัวนี้ คือเตาศักดิส
์ ิทธิ ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้ มาเป็ น
เวลาชานาน
นํ าทานเดินทางไป ชมการแสดงระบําหุนกระบอกนํ้ า ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียว
ในโลก (เชิดจากในนํ้ าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร)
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียง
โรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นิงหบิงห
เป็ นเมืองที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมนํ้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือฮาลองบก เป็ นเมืองที่มีภูมิทัศน แปลกตา ที่มีทั้งเทือก
เขา เนิ นเขาหินปูน ที่ราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเป็ น
เมืองศักดิส
์ ิทธิ ์ นอกจากนี้ คณะปฏิวัต ิของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็ นแหงแรก
ในการศึกเดียนเบียนฟู

ตามกก
ตามกกถือเป็ นหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวอันมีช่ อ
ื ของเมืองนิ งหบิงห มีความหายคือถํ้าสาม
ถํ้า ตามตํานานกลาววาถํ้านี้ ถ ูกบรรจงสรางโดยสายลมและกระแสนํ้ าเมื่อครั้งนํ้ าทะเลยัง
ทวมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบนํ้ าปรากฎเป็ นหลักฐานลงเรือพายลองตามแมนํ้า Hoang
Long



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบคืนดาบ
เป็ นทะเลสาบที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ซึ่งเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบนํ้ าเขียว แตเพราะ
ตํานานที่วากันวา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับ
บนเรือในทะเลสาบ ไดมีต ะพาบยักษมาขอดาบคืนเพื่อเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักร
พรรดิเล เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในนํ้ า จึงไดช่ อ
ื ใหมวา
ทะเลสาบคืนดาบ

สะพานแสงอาทิตย
เป็ นสะพานสีแดงสดที่ต ั้งอยูทามกลางทะเลสาบคืนดาบ ชื่อของสะพานไดมาจาก “สถานที่
แสงอาทิต ยสองถึงในยามเชา” ซึ่งเหงวียน วัน ซิว (Nguyễn Văn Siêu) กวีและนั ก
คนควาวัฒนธรรมเวียดนามในชวงศตวรรษที่ 19 ไดมาดําเนิ นการสรางไวเมื่อปี 1865 โดย
ตัวสะพานเชื่อมตอระหวางริมฝั่ งกับเกาะเนิ นหยก สะพานแหงนี้ ถ ือเป็ นเอกลักษณอีก
แหงหนึ่ งของกรุงฮานอย

วัดหง็อกเซิน
เป็ นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหน าตาที่เป็ น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพื้นที่เมื่อ
150 ปี ที่แลว

การแสดงหุนกระบอกนํ้า
หุนกระบอกนํ้ าเป็ นการผสมผสานระหวางความหลงใหลในเทพตํานานกับความรักชาติ
อยางรุนแรงซึ่งปลูกฝั งกันมาในจิต ใจชาวเวียดนาม นั กเชิดหุนกระบอกจะยืนอยูหลังฉาก
ในนํ้ าที่ทวมถึงเอวแลวควบคุมการเคลื่อนไหวของหุนดวยไมไผลํายาว เทคนิ คการเลนได
ถูกเก็บงําเป็ นความลับอยางมิดชิด แมปัจจุบันนี้ นั กเชิดหุนอาวุโสทั้งหลายยังไมใครยอม
ถายทอดวิชาใหคนรุนหลัง แตดวยเกรงวาวิชาจะดับสูญบางทานจึงยอมสอน ทุกวันนี้ ชม
การแสดง โชวหุนกระบอกนํ้ า ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม
และมีแหงเดียวในโลก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา นํ าทานเดินทางสู สนามบินนานาชาตินอยไบ
บาย
12.15 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901

14.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได )
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
ในกรณีของ PASSPORT นั ้น จะตองไมมีการชํารุด เปี ยกนํ้ า การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระทั่งตราปั ๊มลายการต ูน ที่ไมใชการ
ประทับตราอยางเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหมกอน
ทําการจองทัวร
กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั ้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ ราน
ยา,รานไมไผ รานหัต ถกรรม เป็ นตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็ นขนาด
ของตามประเทศเวียดนาม
**ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหน าอยางถี่ถ วน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯจะถือวา
ลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**
เงื่อนไขอื่น ๆ :
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นํ าไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
- คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ ลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหน า 10 วันกอนการเดินทาง
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- กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
- กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30
วัน(ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั ้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
- คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
- คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
- คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
- คาไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง
- ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
- รถรางขึ้นกระเชา+คากระเชาฟานซีปัน
- ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ ต ,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษัทฯ
- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
- คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

วีซา
Passport หรือหนั งสือเดินทาง ตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั ้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ ราน
ยา,รานไมไผ รานหัต ถกรรม เป็ นตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
ราคา INFANT (อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัต รานี้ รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว
้

้

่

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวม
ถึงเวลาบิน , การประทวง,การนั ดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง
หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ การปิ ดของ
สถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัต ถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิ ยมของคนทองถิ่น ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร
โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน
ลูกคาจะตองปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน ของทานเองและบุคคลอื่น
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนั กทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
รูปภาพในโปรแกรมเป็ นรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั ้น
รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม
หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple
Room) หองพักแตละประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ3 ทาน อาจจะไดเป็ น 1เตียงใหญกับ 1 เตียง
เสริม
โรงแรมในเวียดนามหองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกี่หอง
ซึ่ง ในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดต ิดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่งขึ้นอยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง**

การยกเลิก
กรณียกเลิก : (จอยกรุป)
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนั กขัต ฤกษ
ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด
•

ยกเลิกน อยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

•

ยกเลิกน อยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป)
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ ึดเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ ึดเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

•

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป วย :
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง
ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

