
 

 

รหัสทัวร BID1901354 

ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงหบิงห ฟานซีปน 

4 วัน 3 คืน (SL) 
หมูบานชาวเขา Cat Cat Village   ชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได     
ชมน้ําตก Silver Water Fall น้ําตกสีเงิน 

น่ังรถรางใหมสดุจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาขึน้ยอดเขาฟานซปีน           
ชมทะเลสาบคืนดาบ ขามสะพานแสงอาทติย   และชมวัดหงอกเซิน 
ชมการแสดงระบําหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาต ิ
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ- กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา - ถายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+
ลาวไก+ตลาดซาปา     ไ (เฝอ/กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน
ไทยไลออนแอร  ประตู 7 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

07.10 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน SL 180  
หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่

นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเคร่ืองบินได
ในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 
เชา  ไบริการอาหารเชาเมนูพิเศษ เฝอเวียดนามอันลือชื่อ ณ รานอาหาร 
จากน้ัน  เดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยูภาคเหนือ เปน

เมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป  เดินทางขามแมน้ําแดง แมน้ําสาย
ลอยฟ�าที่อยูสูงกวาตัวเมือง ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนามที่
ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส 
ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทาน้ัน กรุงฮานอยใน
อดีตไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงที่สวย
ที่สุดในเอเชีย เรียกกันวา“Little Parris”เปน
เมืองหลวงที่ไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี มี
ทะเลสาบและแมน้ําลอมรอบเมือง เฉพาะกรุง
ฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 แหง จึงไดชื่อวา 
City of Lakes มีถนนหนทางทีร่มรื่นดวยตนไมใหญ มีอาคารสถาปตยกรรมแบบ
โคโลเนียล ที่งดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปจจุบันฮานอยยัง
เหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงน้ีอยาง
ไมเส่ือมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปในป 
ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแหงน้ียังคง



 

 

รักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก 
อาคารที่สําคัญตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตลฝรั่งเศส ตนไมสองขางทางอายุ
กวารอยป ใหความรมรื่น และสบายตายิ่งนักหลังจากน้ันเดินทางสูจังหวัดลาวไก
โดยเสนทางดวนจากโนยบาย ดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางตอไปยัง เมืองซาปา ซึ่งเปนอําเภอหน่ึงตั้งอยูในจังหวัดลาวไก ดวย
ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู
สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตรระหวางทางแวะถายรูปที่ชายแดน
เวียดนามจีน 

 
คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวน

แดงดาลัด 
พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ท่ีออกมาจับจาย
ซื้อขายกันอยางมีสีสัน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่สอง ซาปา-ชมหมูบานกั๊ตกั๊ต-นํ้าตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปน-ซาปา  
           ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดิ น ท า ง สู  ห มู บ า น ช า ว เข า  Cat Cat 
Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชม
แปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกวางสุด
ลู กหู ลู ก ต าจาก น้ั น นํ าท าน เดิ นท างไป ชม
น้ํ า ต ก  Silver Water Fall( นํ้ า ต ก 
ThacBac) นํ้าตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา  หลังอาหาร นําทานเดินทางสู จุด
ชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดานรายลอมไปดวย
เทือกเขา และเทือกเขาเหลาน้ีก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน 
และจะมี ยอด เขาที่ สู ง โด ด เด นที่ สุ ด ในบ รรด ายอด อ่ื นๆ  คื อฟ าน ซี ป น 
(Fansipan) ของเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซินน้ี เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโด
จีน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานนั่งรถรางใหมสุดจากสถานีซาปาสูสถานีกระเชาเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซี

ปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของ
ธรรมชาติระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�าเพื่อ
ขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนไดรับการ
กลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยาง
ยิ่งสภาพป�าก็ยังคงมีความสมบูรณและสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอด
เขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางที่คอนขางชัน จนมีเฉพาะผู
พิสมัยการเดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบ
กําลังใจและชื่นชมความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 



 

 

หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซ่ึงจะแจงใหทราบ
ลวงหนา ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาท
คะ ในกรณีที่ไมไดขึ้นกระเชาฟานซีปน 
 

  

 
คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย-วัดหงอกซิน- 
  โชวหุนกระบอกน้ํา      ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ
(ประมาณ5 ชั่วโมง)ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 
ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ SEN 
BUFFET 

นําทาน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมี
ตํานานกลาววา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหง
เวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที 
ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เมื่อไดมาลองเรือท่ีทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาด
ใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน 
หลังจากที่พระองคไดรบัดาบมาน้ัน พระองคไดกลับไปทําสงครามอีกครัง้ และ
ไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว 
พระองคไดนําดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหงน้ี นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย สี
แดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายใน
ประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซ่ึงมีความเชื่อวา เตาตัวน้ี 
คือเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน 

  
จากน้ัน นํ าท าน  ชม การแสดง  ระบํ า หุ น

กระบอกนํ้า ศิลปกรรมประจําชาติ 
เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมี
แหงเดียวในโลก ชมความสามารถใน
การเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในน้ํา
ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่อง
ดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของ
คณ ะละคร) นํ า เสนอ เรื่ อ งราวใน



 

 

ชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกลาวถึงเมืองหลวง
ฮานอย 

คํ่า     บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 
  สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL3*หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่ ฮานอย-นิงกบิงห-ลองเรือชมถํ้าตามกก-อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย-

กรุงเทพฯ       ไ (เชา/กลางวัน/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสูนิงหบิงกตามกก (Tam Coc)หมายถึงถํ้าสามถํ้า 
ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสน้ํา เมื่อครั้งน้ําทะเล
ยังทวมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฏเปนหลักฐานลงเรือพายลองตามแมน้ํา 
Hoang Longในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ ภูเขาสองฝم�ง
แมน้ําซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจง
สรางโดย สายลมและกระแสน้ํา เมื่อครั้งน้ําทะเลยังทวมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบนํ้า
ปรากฎเปนหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน 
“กุยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการน่ังเรือกระจาด ลองเรือผานทองนํ้า สองขาง
ทางเปนทุงนาขาว ยามฤดูเก็บเกีย่วก็จะมีชาวไร ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตา สลับ
กับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนราวกับภาพสามมิติ  

 
เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

เดินทางกลับสู เมืองฮานอย จากน้ันนําทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย  มี
สินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึก
ตางๆ ฯลฯ 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตินอยไบ 

20.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอรเที่ยวบินที่  SL 
185 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

........................................................................................  
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปน นิงหบิงก 4 วัน 3 คืน บิน SL 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
28 ก.ค.62 31 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 10,900 10,900 9,900 3,500 
09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,000 
06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 รถรางขึ้นกระเชา+คากระเชาฟานซีปน 
 

13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 34+1 11,900 11,900 12,900 3,500 
20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 
04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
13 ต.ค.62 16 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
20 ต.ค.62 23 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทวัร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 
 
 



 

 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)หองพักแตละประเภทอาจจะ
ไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ3ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 
เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกี่หองซึ่ง ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 
 


