
 

 

รหสัทวัร BID1900639  
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา  นิงหบิงห  ฟานซิปน 5 วนั 4 คนื (FD)  
ชมหมูบานกั๊ตกัต๊ น้ําตกสีเงิน ตลาดซาปา เขาฮามลอง น่ังรถรางขึ้นกระเชาฟานซีปน ถายรูป
ชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย วดัหงอกซิน ชอปปم�งถนน 36 
สาย โชวหุนกระบอกน้ํา  ลองเรือชมถํ้าตามกก ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง ลองเรือชมทศันียภาพ
รอบอาวฮาลอง ถํ้านางฟ�า 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมูบานกัต๊กั๊ต-น้ําตกสีเงิน-ตลาดซาปา

 ไ (เฝอ/กลางวัน/เย็น) 
04.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคานเตอรสายการบิน

ไทยแอรเอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

 

 
06.40 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD 642(ไมรวมคาบริการอาหารรอน+

เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป) 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
แลว 

(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากบัประเทศไทย) 
เชา  ไบรกิารอาหารเชา เมนูพิเศษเฝอเวียดนามอันลือช่ือ ณ รานอาหาร 



 

 

จากน้ัน  นําทานเดินทางสู กรงุฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวียดนาม ทีต้ั่งอยูภาคเหนือเปน
เมืองทีม่ีประวติัศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป  นําทานเดินทางขามแมน้ําแดง แมน้ําสาย
ลอยฟ�าทีอ่ยูสูงกวาตวัเมือง ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบ
โดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปจจบัุนใชเฉพาะรถไฟเทาน้ัน กรุง 
ฮานอยในอดตีไดรับการกลาว
ขานวาเปนเมืองหลวงที่สวย
ที่สุดในเอเชีย เรียกกันวา
“Little Parris”เปนเมอืง
หลวงที่ไดรับการวางผงัเมืองไว
อยางดี มีทะเลสาบและแมน้ํา
ลอมรอบเมอืง เฉพาะกรุง
ฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 
แหง จึงไดช่ือวา City of 
Lakes มถีนนหนทางทีร่มร่ืน
ดวยตนไมใหญ มีอาคาร
สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ทีง่ดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปจจุบัน
ฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนักเดนิทางไดไปสมัผัสเสนหเมืองหลวงแหงน้ี
อยางไมเส่ือมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซึง่จะมีอายคุรบ 1000 ปในป 
ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่เมืองแหงน้ียงัคงรักษา
ความเปนเอกลกัษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ อาคารที่
สําคัญตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตลฝร่ังเศส ตนไมสองขางทางอายุกวารอยป ให
ความรมร่ืน และสบายตายิง่นักหลงัจากน้ัน เดินทางสูจังหวดัลาวไกโดยเสนทางดวนจาก
โนยบาย ดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตรเดินทางตอไปยังเมืองซาปา ซึง่เปนอําเภอหน่ึง
ต้ังอยูในจังหวดัลาวไก ดวยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 5 ช่ัวโมง) 



 

 

  

 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถี
ชีวติความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่สวยงาม
กวางสดุลูกหูลูกตาจากน้ันนําทานเดินทางไปชมน้ําตก Silver Water Fall (น้ําตก 
ThacBac) น้ําตกสีเงิน ที่ขึ้นช่ือในเมอืงซาปา 

คํ่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ชาบหูมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดง
ดาลทั 
พาทกุทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ทีอ่อกมาจับจายซือ้ขาย
กันอยางมีสีสัน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
วันทีส่อง ซาปา-เขาฮามลอง-น่ังรถรางขึ้นกระเชาฟานซีปน-ถายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+

ลาวไก  
                  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
หลังอาหาร  นําทานเดินทางสู จดุชมวิวที่สูงที่สดุในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดานราย

ลอมไปดวยเทือกเขา และเทอืกเขาเหลาน้ีก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศ
จีน และจะมียอดเขาที่สงูโดดเดนที่สดุในบรรดายอดอ่ืนๆ คือฟานซปีน(Fansipan) ของ
เทือกเขาหวางเหล่ียนเซินน้ี นับวาเปนยอดเขาที่สูงที่สดุในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 
เมตรชมทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมดอกและสวนหินที่สวยงาม 
ชมทวิทศันเมืองซาปาในมมุมองแบบพาโนรามา  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานน่ังรถรางใหมสดุจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสมัผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ



 

 

ระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�าเพือ่ขึ้นสูฟานซิปนยอด
เขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภมูภิาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนไดรับการกลาวขานวา 
“หลังคาแหงอินโดจีน” สงูที่สดุในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยางยิง่สภาพป�าก็ยงัคงมคีวาม
สมบูรณและสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลย 
เพราะสภาพเสนทางที่คอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดินป�าจากทัว่โลกเลือกเปน
จุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลงัใจและช่ืนชมความงามของผืนป�าดนิรอนแหง
เอเชีย 

  

 
 



 

 

 
 
 
หมายเหต ุ: กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรบัปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษทัฯ
จะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณีที่ไมไดขึ้นกระเชาฟานซีปน 

คํ่า     บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกัที่ลาวไก สุดหรูระดับ 5 ดาว Aristo International 
Hotel 5* 



 

 

  
 
วันทีส่าม ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – สะพานแสงอาทติย – วัดหงอกซนิ - อิสระช

อปปم�งถนน 36 สาย  
            โชวหุนกระบอกน้ํา      ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  หลงัจากน้ัน นําทานเดินทางสู

เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5 ช่ัวโมง)ใหทานไดเพลิดเพลินไป
กับการชมบรรยากาศธรรมชาติทัง้ 2 ขางทางและวถิีชีวติของชาวเวียดนาม จากน้ัน นํา
ทานสู รานหยกและเย่ือไผ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบฟุเฟ�ตนานาชาติ ณ SEN BUFFET 
นําทานชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมตํีานาน
กลาววา ในสมยัที่เวียดนามทําสงครามสูรบกบัประเทศจีน กษตัริยแหงเวียดนามได
สงครามมาเปนเวลานาน แตยงัไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสกัที ทาํใหเกิดความ
ทอแทพระทัย เมือ่ไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบ
วิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากทีพ่ระองคไดรับดาบมาน้ัน 
พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกคร้ัง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาํใหบานเมอืง
สงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี 



 

 

  

 
นําทานขาม สะพานแสงอาทติย สีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วดั หงอก
เซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึง่มี
ความเช่ือวา เตาตัวน้ี คือเตาศักด์ิสิทธิ ์1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเปน
เวลาชานาน นําทาน อิสระชอบปم�ง
ถนน 36 สาย  มีสินคาราคาถกูใหทาน
ไดเลือกสรรมากมาย กระเป�า เส้ือผา 
รองเทา ของที่ระลกึตางๆ ฯลฯ ตอมา 
นําทานเดินทางไปชมการแสดง ระบํา
หุนกระบอก ศิลปกรรมประจําชาติ 
เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมี
แหงเดียวในโลก ชมความสามารถใน
การเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในน้ํา
ผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ือง
ดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอเร่ืองราวในชีวติประจําวัน 
ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม  

คํ่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 

  สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 
วันทีส่ี ่ ฮานอย-นิงกบิงห-ลองเรือชมถํ้าตามกก-ฮาลอง-รานยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮา

ลองไ (เชา/กลางวนั/เย็น) 
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู ตามกก (Tam Coc)หมายถงึถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกลาว
วาถํ้าน้ีถกูบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสน้ํา เมือ่คร้ังน้ําทะเลยังทวมถงึ ซึง่ยังคงมี
รอยคราบน้ําปรากฎเปนหลักฐานลงเรือพายลองตามแมน้ํา Hoang Long ในชวงแรก
ของการเดินทางทานจะไดชมทศันียภาพ ภูเขาสองฝم�งแมน้ําซึง่มีความยาวหลายกิโลเมตร 
Tam Cocตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถกูบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสน้ํา เมื่อคร้ังน้ํา
ทะเลยังทวมถึง ซึง่ยงัคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเปนหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวางการ
เดินทางหลายทานเปรียบเหมือน “กุยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการน่ังเรือกระจาด 
ลองเรือผานทองน้ํา สองขางทางเปนทุงนาขาวยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมชีาวไร ชาวนา ให
เห็นอยางเพลินตา สลับกับทศันียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนราวกับภาพสาม
มติิ  

เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู เมืองฮาลองระหวางทางชมสภาพความเปนอยูและวถิีชีวติอาคารบานเรือนใน
ปจจุบันของชาวเวียดนาม  
ซึ่งที่ฮาลองน้ีทานจะไดชมความงามตามธรรมชาต ิที่สรรสรางดวยความงดงามด่ัง
ภาพวาดโดยจิตรกรเอก  
อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะ และไดรับการพิจารณา
ประกาศเปน “มรดกโลก” 

คํ่า     ไบรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารนําทานชอปปم�ง Night Marketเมืองฮาลอง ซึ่งเปนแหลงรวบรวมของฝาก

ของที่ระลกึจากเมืองฮาลอง 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเทา 



 

 

 
 

วันทีห่า ฮาลอง-ลองเรือชมทศันียภาพรอบอาวฮาลอง-ถํ้านางฟ�า-รานหยก-ฮานอย-
กรุงเทพฯ 

          ไ (เชา/กลางวัน-
SEAFOOD/-) 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพื่อ
ลองเรือชมความงามตามธรรมชาติ
ที่สรรคสรางดวยความงดงามดงั
ภาพวาดโดยจิตรกรเอกอาวฮาลอง
ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 
1,900 เกาะไดรับการประกาศเปน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาว
แหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูน
มากมายระหวางการลองเรือทานจะ
ไดชมความงามของเกาะตางๆทัง้
เกาะหมาเกาะแมวเกาะไกชนฯลฯนํา
ทานชมถํ้าสวรรคชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนักถํ้า
แหงน้ีเพิง่ถูกคนพบเมือ่ไมนานมาน้ีไดมีการประดบัแสงสตีามผนังและมมุตางๆในถํ้าซึง่
บรรยากาศภายในถํา้ทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเตมิแตงโดยมนุษยแสง
สีที่ลงตวัทาํใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆมากมายทัง้รูปมงักรเสาคํา้ฟ�าพระพุทธรูปศิว
ลึงคชมแพชาวประมงซึ่งเปนวถิีชีวติของชาวฮาลองจะสรางแพทําเปนที่อยูอาศัยและมี
กะชังไวสําหรับเล้ียงสตัวทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ
จากที่น่ีไดนําทานชมเกาะไกจบูกันซึง่ถือวาเปนสัญลักษณของอาวฮาลองลกัษณะจะเปน
เกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกบัไกหรือนกแลวแตจินตนาการของแตละ
ทาน 



 

 

 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เปนอาหารทะเลสไตลเวียดนาม  
บาย  ถึงทาเรือฮาลองนําทานเดินทางกลับสูกรุงฮานอย (4 ช่ัวโมง) ระหวางทางแวะใหทานได

เลือกชมโรงงานหยก 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตนิอยไบ 

20.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่  FD 645 
** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครือ่ง ** 

22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลมื 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปน ฮาลอง 5 วัน 4 คืน บิน FD 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเดี่ยว 
02 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 
09 ต.ค.62 13 ต.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 

16 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 
23 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 
30 ต.ค.62 03 พ.ย.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 
06 พ.ย.62 10 พ.ย.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 
13 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 
20 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 
27 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 
04 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24+1 17,900 17,900 16,900 3,500 
11 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 
18 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 
25 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 
08 ม.ค.62 12 ม.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 
15 ม.ค.62 19 ม.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 
22 ม.ค.62 26 ม.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 
29 ม.ค.62 02 ก.พ.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 



 

 

  รถรางขึ้นกระเชา+กระเชาฟานซีปน 
อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบรษัิทฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,000บาท/ทรปิ/ลกูทวัร 1 ทาน(บังคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคืนเงนิคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิมัดจํา
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  



 

 

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษัิทฯ จะทาํการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบรษัิทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลกิของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสทิธิ์เลื่อนวนัเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรบัในเงื่อนไขดังกลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่



 

 

ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงือ่นไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสญูหาย
หรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมีการชํารดุ เปยกน้ํา การขดีเขียนรปูตางๆหรือ
แมกระทัง่ตราปم�มลายการตูน ทีไ่มใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรณุา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  



 

 

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทาง
ได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีชั่ดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสนิคาของทางรฐับาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คอื รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไม
เขารานดงักลาวจะตองจายคาทวัรเพ่ิม ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวาทานรบัทราบและยอมรบั
เงื่อนไขดงักลาวแลว 

  อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรบัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรส
ไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
  หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั หองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไม
ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 

  โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทดัรตั และไมมีอางอาบนํ้า
บางโรงแรมแตละชัน้จะมีเพียงไมกีห่องซึ่ง ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพัก
อาจจะไมไดตดิกนัและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลฟิตซึ่งขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ
ทานเอง** 


