
 

 

รหัสทัวร BID1901164 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงหบิงห กระเชาฟานซีปน 
4 วัน 3 คืน [FD]  
Cat Cat Village น้ําตกสีเงิน ยอดเขาฟานซีปน  ถ้ําสวรรค ตามกก    
อิสระชอปم�งถนน 36 สาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
04.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบินไทย

แอรเอเชียประตู 1 Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
(รับชุดของแถมที่หัวหนาทัวร ณ วันเดินทางคะ) 

06.40 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน FD 642 (ไมรวมคาบริการอาหารรอน+
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองขาไป) 

 

08.30 น . เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 

(เวลาทองถ่ินที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 
เชา  ไบริการอาหารเชาเมนูพิเศษเฝอเวียดนามอันลือช่ือ ณ รานอาหาร 



 

 

จากน้ัน  นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย เมือง
หลวงของประเทศเวียดนามที่ต้ังอยู
ภาคเหนือเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 2,000 ป  นําทาน
เดินทางขามแมน้ําแดง แมน้ําสาย
ลอยฟ�าท่ีอยูสูงกวาตัวเมือง ทานจะ
เห็นสะพานเหล็กแหงแรกของ
เวียดนาม ท่ีออกแบบโดย
สถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส 
ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทาน้ัน กรุง
ฮานอยในอดีตไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันวา
“Little Parris”เปนเมืองหลวงท่ีไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและ
แมน้ําลอมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 แหง จึงไดช่ือวา 
City of Lakes มีถนนหนทางท่ีรมร่ืนดวยตนไมใหญ มีอาคารสถาปตยกรรมแบบ
โคโลเนียล ที่งดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปจจุบันฮานอยยัง
เหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงน้ีอยาง
ไมเส่ือมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปในป 
ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแหงน้ียังคง
รักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก 
อาคารท่ีสําคัญตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตลฝร่ังเศสตนไมสองขางทางอายุ
กวารอยป ใหความรมร่ืน และสบายตาย่ิงนักหลังจากน้ัน เดินทางสูจังหวัดลาวไก
โดยเสนทางดวนจากโนยบาย ดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตรเดินทางตอไปยัง
เมืองซาปาซ่ึงเปนอําเภอหน่ึงต้ังอยูในจังหวัดลาวไก ดวยระยะทางประมาณ 40 
กม.(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง)อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 
1500 เมตร 



 

 

 
เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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



 

 

ค่ํา     ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน
แดง DALAT** 
พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซื้อ
ขายกันอยางมีสีสัน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันที่สอง ซาปา-น่ังรถรางข้ึนกระเชาฟานซีปน-ฮานอย      
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานน่ังรถรางใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพ่ือข้ึน ยอดเขาฟานซีปน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ
ระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า เพ่ือข้ึนสูฟานซิปน
ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนไดรับการ
กลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยาง



 

 

ย่ิงสภาพป�าก็ยังคงมีความสมบูรณและสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอด
เขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลยเพราะสภาพเสนทางท่ีคอนขางชันจนมีเฉพาะผู
พิสมัยการเดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบ
กําลังใจและช่ืนชมความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 

  

 
 
หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะ
ทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณีท่ีไมไดข้ึนกระเชาฟานซีปน 
 



 

 

 
 
เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน   เดินทางสูเมือง ฮานอย โดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5ช่ัวโมง) 
ค่ํา      ไบริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 
วันท่ีสาม ฮานอย-นิงบิงห-ลองเรือชมถ้ําตามกก (TAM COC)-ฮาลอง-รานยา-ตลาดราตรี

ฮาลองไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมเดินทางสู ตามกก (Tam Coc)

หมายถึงถ้ําสามถ้ํา ตามตํานานกลาววาถ้ําน้ีถูกบรรจงสรางโดยสายลมและ
กระแสน้ําเมื่อคร้ังน้ําทะเลยังทวมถึงซ่ึงยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฏเปนหลักฐานลง
เรือพายลองตามแมน้ํา Hoang Long ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชม
ทัศนียภาพ ภูเขาสองฝم�งแมน้ําซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตาม
ตํานานกลาววาถ้ําน้ีถูกบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสน้ํา เมื่อคร้ังน้ําทะเลยัง



 

 

ทวมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเปนหลักฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหวางการ
เดินทางหลายทานเปรียบเหมือน “กุยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการน่ังเรือ
กระจาด ลองเรือผานทองน้ํา สองขางทางเปนทุงนาขาว ยามฤดูเก็บเก่ียวก็จะมี
ชาวไร ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตาสลับกับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ  

 

เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเดินทางสู เมืองฮาลอง ระหวางทางชม
สภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตอาคารบานเรือนในปจจุบันของชาวเวียดนาม ซ่ึงที่
ฮาลองน้ีทานจะไดชมความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสรางดวยความงดงามด่ัง
ภาพวาดโดยจิตรกรเอก อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 
เกาะ และไดรับการพิจารณาประกาศเปน “มรดกโลก”โดยองคการยูเนสโก 

ค่ํา     ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารนําทานชอปปم�ง Night Market เมืองฮาลอง ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมของ

ฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก 
NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเทา 



 

 

วันท่ีส่ี ลองเรือชมทัศนียภาพรอบอาวฮาลอง-ถ้ํานางฟ�า-หมูบานชาวประมง-ฮานอย-ราน
หยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ                                                                                                       

ไ (เชา/กลางวัน-ไวนแดง/ขนมปงบ๋ันหมี)่ 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพ่ือลองเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคสราง

ดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอย
ใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาว
แหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงาม
ของเกาะตางๆท้ังเกาะหมาเกาะแมวเกาะไกชนฯลฯนําทานชมถ้ําสวรรคชมหินงอก
หินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนักถ้ําแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเม่ือ
ไมนานมาน้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถ้ําซ่ึงบรรยากาศภายใน
ถ้ําทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีท่ีลงตัวทํา
ใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ําฟ�าพระพุทธรูปศิวลึงคชม
แพชาวประมงซ่ึงเปนวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเปนที่อยูอาศัยและมี
กะชังไวสําหรับเลี้ยงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเล
สดๆจากที่น่ีไดนําทานชมเกาะไกจูบกันซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของอาวฮาลอง
ลักษณะจะเปนเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแต
จินตนาการของแตละทาน 



 

 

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

ทานไดเลือกชมโรงงานหยก 
จากน้ันนําทาน อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของท่ีระลึกตางๆ ฯลฯ สมควรเวลาเดินสู 
สนามบินนานาชาตินอยไบ 

 
20.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่  FD 645 

(บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

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



 

 

อัตราคาบริการ 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

06 ก.ค.62 09 ก.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 
10 ก.ค.62 13 ก.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 
27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
28 ก.ค.62 31 ก.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 
03 ส.ค.62 06 ส.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
07 ส.ค.62 10 ส.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
10 ส.ค.62 13 ส.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
17 ส.ค.62 20 ส.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
25 ส.ค.62 28 ส.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
31 ส.ค.62 03 ก.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
01 ก.ย.62 04 ก.ย.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 
08 ก.ย.62 11 ก.ย.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 
14 ก.ย.62 17 ก.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
21 ก.ย.62 24 ก.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
28 ก.ย.62 01 ต.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
05 ต.ค.62 08 ต.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
12 ต.ค.62 15 ต.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 
13 ต.ค.62 16 ต.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
16 ต.ค.62 19 ต.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
26 ต.ค.62 29 ต.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
30 ต.ค.62 02 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
02 พ.ย.62 05 พ.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
06 พ.ย.62 09 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 

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

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  

09 พ.ย.62 12 พ.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
10 พ.ย.62 13 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
13 พ.ย.62 16 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
16 พ.ย.62 19 พ.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
17 พ.ย.62 20 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
20 พ.ย.62 23 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
23 พ.ย.62 26 พ.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
24 พ.ย.62 27 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
27 พ.ย.62 30 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
30 พ.ย.62 03 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
01 ธ.ค.62 04 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
02 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
04 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
05 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 
07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
08 ธ.ค.62 11 ธ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
09 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
10 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 
14 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
15 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
21 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
22 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 คารถรางรถรางข้ึนกระเชา+กระเชาฟานซีปน 

 
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 800 บาท/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 บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

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

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 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 ทั้งส้ิน 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรม
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 หองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และ
หองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะได
เปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา

บางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมก่ีหองซ่ึงในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง 
หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึงข้ึนอยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ

ทานเอง** 


