
 

 

รหัสทัวร BID1901346 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงหบิงห ฟานซีปน  
5 วัน 3 คืน [SL]  
เท่ียวชมนาข้ันบันไดเเละวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมูบานก๊ัตก๊ัต + น้ําตกสีเงิน 

ข้ึนกระเชาสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปน        

ชอปปงตลาดซาปา ชมการเเสดงพ้ืนเมืองโชวหุนกระบอกน้ํา 

น่ังชมเรือ ถ้ําตามกก ชอปปงจุใจ ตลาดไนทมารเก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 

ลองเรือชม อาวฮาลองเบยมรดกโลก 

พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ SEN BUFFET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมูบานก๊ัตก๊ัต-น้ําตกสีเงิน-ตลาดซาปา

 ไ (--/กลางวัน/เย็น) 
05.00น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาทเตอรสายการบิน

ไทยไลออนแอร  ประตู 7 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

07.40 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย โดยเท่ียวบิน SL 180 
 
 
 
 
 
 
 
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ี
เรียบรอยแลว 

(เวลาทองถ่ินที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 
หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัวกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่น่ังได 

ที่น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเคร่ืองบินไดในคณะ ซ่ึง
เปนไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

จากน้ัน   นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวง 
ของประเทศเวียดนาม ที่ต้ังอยูภาคเหนือ เปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 
2,000 ป  นําทานเดินทางขามแมน้ําแดง แมน้ําสายลอยฟ�าที่อยูสูงกวาตัวเมือง
ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนาม
ท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส 
ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทาน้ัน กรุง 
ฮานอยในอดีตไดรับการกลาวขานวาเปนเมือง
หลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกันวา“Little 



 

 

Parris”เปนเมืองหลวงท่ีไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและแมน้ํา
ลอมรอบเมือง มีอาคารสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเดนมากกวา
เมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนัก
เดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงน้ีอยางไมเส่ือมคลายชมตัวเมือง ฮานอย 
นครหลวงเกาแก ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปในป ค.ศ. 2010 ชมสถาปตยกรรม
แบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีสําคัญตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตลฝร่ังเศส ตนไม
สองขางทางอายุกวารอยป ใหความรมร่ืน และสบายตาย่ิงนักหลังจากน้ัน เดินทาง
สูจังหวัดลาวไกโดยเสนทางดวนจากโนยบาย ดวยระยะทางกวา 245กโิลเมตร
เดินทางตอไปยังเมืองซาปา ซ่ึงเปนอําเภอหน่ึงต้ังอยูในจังหวัดลาวไกดวยระยะทาง
ประมาณ 40 กิโลเมตร(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง) ต้ังอยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชม
วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได ท่ี
สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตาจากน้ันนําทานเดินทางไปชม 
น้ําตก Silver Water Fall (น้ําตก ThacBac) น้ําตกสีเงิน ท่ีข้ึนช่ือในเมืองซาปา 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค่ํา      ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดง
ดาลัด** 

ชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ท่ีออกมาจับจายซื้อขายกัน
อยางมีสีสัน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง ซาปา-เขาฮามลอง-น่ังรถรางข้ึนกระเชาฟานซีปน-ถายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+
ลาวไก ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร  นําทานเดินทางสู จุดชมวิวท่ีสูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดาน

รายลอมไปดวยเทือกเขาและเทือกเขาเหลาน้ีก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานใน
ประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสูงโดดเดนที่สุดในบรรดายอด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อ่ืนๆ คือฟานซีปน (Fansipan) ของเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซินน้ี นับวาเปนยอด
เขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรนําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอก
บน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไมดอกและสวนหินท่ีสวยงาม ชมทิวทัศนเมืองซาปาใน
มุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา 

เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      
หลังอาหาร  นําทานน่ังรถรางใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพ่ือข้ึน ยอดเขาฟานซีปน

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ
ระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชานําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า เพ่ือข้ึนสูฟานซิปน
ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนไดรับการ
กลาวขานวา“หลังคาแหงอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยาง
ย่ิงสภาพป�าก็ยังคงมีความสมบูรณและสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอด
เขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางท่ีคอนขางชัน จนมีเฉพาะผู
พิสมัยการเดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบ
กําลังใจและช่ืนชมความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะ
ทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะในกรณีที่ไมไดข้ึนกระเชาฟานซีปน 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา      ไบริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาที่พักที่ลาวไก สุดหรูระดับ 5 ดาวของประเทศเวียดนาม Aristo 
International Hotel 5* 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย – วัดหงอกซิน - 
อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย -โชวหุนกระบอกน้ํา ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ
5 ช่ัวโมง)ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ขางทาง
และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ SEN 
BUFFET 



 

 

นําทาน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาว
วา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามได
สงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิด
ความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึง
ไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค
ไดรับดาบมาน้ัน พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกคร้ัง และไดรับชัยชนะเหนือ
ประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุขเม่ือเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมา
คืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี  

นําทาน ขาม สะพานแสงอาทิตย สีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หงอกเซิน วัด
โบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซ่ึงมีความ
เช่ือวา เตาตัวน้ี คือเตาศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเปน
เวลาชานาน 

 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย  มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย 

กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ ชมการแสดง ระบําหุนกระบอก
น้ํา ศิลปะกรรมประจําชาติ เอกลักษณของ
ประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิด
จากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของ
เคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของ
คณะละคร) นําเสนอเร่ืองราวใน
ชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาว
เวียดนาม และบอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย 

ค่ํา     ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 

  นําทานเขาสูที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีส่ี ฮานอย-นิงกบิงห-ลองเรือชมถ้ําตามกก-ฮาลอง-รานยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮา

ลอง    ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร  นําทานเดินทางสู ตามกก (Tam Coc )หมายถึงถ้ําสามถ้ํา ตามตํานานกลาววาถ้ํา

น้ีถูกบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสน้ํา เมื่อคร้ังน้ําทะเลยังทวมถึง ซ่ึงยังคงมี
รอยคราบน้ําปรากฎเปนหลักฐานลงเรือพายลองตามแมน้ํา Hoang Longในชวง
แรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ ภูเขาสองฝم�งแมน้ําซ่ึงมีความยาว
หลายกิโลเมตร Tam Cocตามตํานานกลาววาถ้ําน้ีถูกบรรจงสรางโดย สายลม
และกระแสน้ํา เมื่อคร้ังน้ําทะเลยังทวมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเปน
หลักฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน “กุยหลิน
ของจีน”เพลิดเพลินกับการน่ังเรือกระจาด ลองเรือผานทองน้ํา สองขางทางเปนทุง
นาขาว ยามฤดูเก็บเก่ียวก็จะมีชาวไร ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตา สลับกับ
ทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนราวกับภาพสามมิติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู เมืองฮาลองระหวางทางชมสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตอาคาร
บานเรือนในปจจุบันของชาวเวียดนาม  
ซ่ึงท่ีฮาลองน้ีทานจะไดชมความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสรางดวยความงดงามด่ัง
ภาพวาดโดยจิตรกรเอก  
อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะ และไดรับการ
พิจารณาประกาศเปน “มรดกโลก” 

ค่ํา     ไบริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารนําทานชอปปم�ง Night Marketเมืองฮาลอง ซึ่งเปนแหลงรวบรวมของ

ฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรือ
เทียบเทา 
 

วันท่ีหา ฮาลอง-ลองเรือชมทัศนียภาพรอบอาวฮาลอง-ถ้ํานางฟ�า-รานหยก-ฮานอย-
กรุงเทพฯ ไ (เชา/กลางวัน-SEAFOOD/-) 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพ่ือลองเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคสราง
ดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอย
ใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาว
แหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงาม
ของเกาะตางๆท้ังเกาะหมาเกาะแมวเกาะไกชนฯลฯ นําทานชมถ้ําสวรรคชมหินงอก
หินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนักถ้ําแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเม่ือ
ไมนานมาน้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถ้ําซ่ึงบรรยากาศภายใน
ถ้ําทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีท่ีลงตัวทํา
ใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ําฟ�าพระพุทธรูปศิวลึงคชม
แพชาวประมงซ่ึงเปนวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเปนที่อยูอาศัยและมี
กะชังไวสําหรับเลี้ยงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเล
สดๆจากที่น่ีไดนําทานชมเกาะไกจูบกันซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของอาวฮาลอง



 

 

ลักษณะจะเปนเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแต
จินตนาการของแตละทาน 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เปนอาหารทะเลสไตลเวียดนาม  
บาย  ถึงทาเรือฮาลองนําทานเดินทางกลับสูกรุงฮานอย (4 ช่ัวโมง) ระหวางทางแวะให

ทานไดเลือกชมโรงงานหยก 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตินอยไบ 

21.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอรเที่ยวบินที่  SL 185 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 
อัตราคาบริการ 

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

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

05 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
12 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
19 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
26 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
15 ก.ค.62 19 ก.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
17 ก.ค.62 21 ก.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
24 ก.ค.62 28 ก.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 รถรางข้ึนกระเชา+กระเชาฟานซีปน 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

29 ก.ค.62 02 ส.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
31 ก.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
07 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
14 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
21 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
28 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
04 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
11 ก.ย.62 15 ก.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
18 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
25 ก.ย.62 29 ก.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
02 ต.ค.62 06 ต.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
09 ต.ค.62 13 ต.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
16 ต.ค.62 20 ต.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
30 ต.ค.62 03 พ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 



 

 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ท้ังหมด 



 

 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรท้ังหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 
วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี 
ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  



 

 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไม
เขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญ
รสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม 
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)หองพักแตละประเภทอาจจะ
ไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 
เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา
บางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมก่ีหองซ่ึงในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง 
หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึงข้ึนอยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ  



 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ
ทานเอง** 

 


