
 

 

รหสัทวัร  BID1903408 
ทัวรเวียดนามเหนือ  ฮานอย ซาปา นงิหบิงก ฟานซีปน 4 วัน 3 คืน (SL) 
ถายรปูชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา 
ชมหมูบานกั๊ตกัต๊ - นํ้าตกสีเงิน - นัง่รถรางขึ้นเขาฟานซปีน 
ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทติย - วัดหงอกซิน 
โชวหุนกระบอกนํา้ - ลองเรือชมถํ้าตามกก 
อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย 



 

 

 
วันแรก           กรุงเทพฯ ● ฮานอย ● ลาวไก ● ซาปา ● ถายรูปชายแดนเวียดนาม+จนี+ลาว

ไก+ตลาดซาปา ไ (เฝอ/กลางวนั/เย็น) 
04.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคานเตอรสายการบนิไทยไล

ออนแอร  ประตู 7 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาที่อาํนวยความสะดวกแกทกุทาน 

07.35 น. ออกเดินทางสูกรงุฮานอยโดยเที่ยวบิน SL 180  
**สําหรบัพีเรียด ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2563 เปนตนไป ไฟลทบนิขาไป จะออกจาก สนามบิน

ดอนเมือง เวลา 07.10 น.  
และถึงสนามบินนานาชาตินอยไบ เวียดนาม เวลา 09.05 น. เวลานดัหมายที่สนามบนิดอนเมือง 

04.00 น.** 
 

 

 
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
แลว 



 

 

(เวลาทองถิ่นที่เว ียดนาม เทากับ
ประเทศไทย) 

เชา  ไบริการอาหารเชาเมนูพิเศษ  
เ ฝ อ เ ว ี ย ด น า ม อั น ล ื อ ช ื่ อ  ณ 

รานอาหาร 
จากนั้น  เดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ที่ตั ้งอยูภาคเหนือ 
เปนเมืองที่มีประวัตศิาสตรยาวนานกวา 
2,000 ป   เดินทางข ามแมน ํ ้าแดง 
แมนํ้าสายลอยฟ�าที่อยูสูงกวาตัวเมือง ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนามที่
ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทานั้น กรุงฮานอยใน
อดีตไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงที ่สวยที ่สุดในเอเชีย เรียกกันวา“Little 
Parris”เปนเมืองหลวงที่ไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและแมนํ้าลอมรอบ
เมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 แหง จึงไดชื่อวา City of Lakes มีถนน
หนทางที่รมรื่นดวยตนไมใหญ มีอาคารสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเดน
มากกวาเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนัก
เดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงนี้อยางไมเสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นคร
หลวงเกาแก ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปในป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแหงนี้ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชม
สถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สําคัญตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตล
ฝรั่งเศส ตนไมสองขางทางอายุกวารอยป ใหความรมรื่น และสบายตายิ่งนักหลังจากนั้น
เดินทางสูจังหวัดลาวไกโดยเสนทางดวนจากโนยบาย ดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตร 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางตอไปยัง เมืองซาปา ซึ่งเปนอําเภอหนึ่งตั้งอยูในจังหวัดลาวไก ดวยระยะทาง
ประมาณ 40 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั ่วโมง) ตั ้งอยู ส ูงกวา
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1500 เมตรระหวางทางแวะถายรูปที่ชายแดนเวียดนามจีน 



 

 

 
คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดง

ดาลัด 
พาทกุทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ทีอ่อกมาจับจายซือ้ขาย
กันอยางมีสีสัน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทาระดับ 3 
ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 

วันทีส่อง           ซาปา ● หมูบานกั๊ตกั๊ต ● นํ้าตกสีเงิน ● นัง่รถรางขึ้นเขาฟานซีปน ● ซาปา  
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดาํ ชมวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกวางสุดลูกหู
ลูกตาจากนั ้นนําทานเดินทางไปชมนํ ้าตก Silver Water Fall(นํ ้าตก ThacBac) 



 

 

นํ้าตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา  หลังอาหาร นําทานเดินทางสู จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซา
ปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดานรายลอมไปดวยเทือกเขา และเทือกเขาเหลานี้ก็
ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเดนที่สุดใน
บรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปน (Fansipan) ของเทือกเขาหวางเหล่ียนเซินนี้ เปนยอดเขา
ที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน  

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น นําทานนั่งรถรางใหมสุดจากสถานีซาปาสูสถานีกระเชาเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปน

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ
ระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�าเพื่อขึ้นสูฟานซิปนยอด
เขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหง
อินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และ
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยางยิ่งสภาพป�าก็ยังคงมีความสมบูรณและสวยสด
งดงามมากทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหงนี้ไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางที่



 

 

คอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรบั
การทดสอบกําลังใจและชื่นชมความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 
หมายเหต ุ: กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรบัปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา 
ทางบรษิัทฯจะทําการคืนเงนิคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณีที่
ไมไดขึ้นกระเชาฟานซปีน 
 

  
 

 

 
 



 

 

 
คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทาระดับ 3 
ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 

วันทีส่าม           ฮานอย ● ทะเลสาบคนืดาบ ● สะพานแสงอาทิตย ● วดัหงอกซิน ● โชวหุน
กระบอกนํ้าไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   หลังจากนั ้น นําทานเดินทางสู
เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชั่วโมง)ใหทานไดเพลิดเพลินไป
กับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้น นํา
ทานสู รานหยกและเย่ือไผ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั พิเศษ !!! อาหารแบบบฟุเฟ�ตนานาชาติ ณ SEN BUFFET 
นําทาน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงนีม้ตีํานาน
กลาววา ในสมยัที่เวียดนามทําสงครามสูรบกบัประเทศจีน กษตัริยแหงเวียดนามได
สงครามมาเปนเวลานาน แตยงัไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสกัที ทาํใหเกิดความ



 

 

ทอแทพระทัย เมือ่ไดมาลองเรอืที่ทะเลสาบแหงนี้ ไดมีเตาขนาดใหญตวัหนึง่ไดคาบดาบ
วิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากทีพ่ระองคไดรับดาบมานั้น 
พระองคไดกลับไปทําสงครามอกีครั้ง และไดรบัชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาํใหบานเมอืง
สงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี้ นําทาน
ขาม สะพานแสงอาทิตย สแีดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหงอกเซิน วดั
โบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมคีวามเชื่อวา 
เตาตัวนี ้คอืเตาศกัดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนีม้าเปนเวลาชานาน 

  
จากนั้น นําทาน ชมการแสดง ระบําหุนกระบอกนํ้า ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของ

ประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิด
จากในนํ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะ
ละคร) นําเสนอเรื่องราวในชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และ
บอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทาระดับ 

3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 
 
 
วันทีส่ี่            ฮานอย ● นงิกบิงห ● ลองเรือชมถํา้ตามกก ● อสิระชอปปم�งถนน 36 สาย ● 

กรุงเทพฯ ไ (เชา/กลางวัน/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมหลังอาหาร นําทานเดินทางสูนิงหบิงก

ตามกก (Tam Coc)หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกลาววาถํ้านี้ถูกบรรจงสรางโดย 



 

 

สายลมและกระแสนํ้า เมื่อครั้งนํ ้าทะเลยังทวมถึง ซึ ่งยังคงมีรอยคราบนํ้าปรากฏเปน
หลักฐานลงเรือพายลองตามแมนํ้า Hoang Longในชวงแรกของการเดินทางทานจะได
ชมทัศนียภาพ ภูเขาสองฝم�งแมนํ้าซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตํานาน
กลาววาถํ้านี้ถูกบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสนํ้า เมื่อครั้งนํ้าทะเลยังทวมถึง ซึ่ง
ยังคงมีรอยคราบนํ้าปรากฎเปนหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทาน
เปรียบเหมือน “กุยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ลองเรือผานทองนํ้า 
สองขางทางเปนทุงนาขาว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตา 
สลับกับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนราวกับภาพสามมิติ  

 
เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางกลับสู เมืองฮานอย จากน้ันนําทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย  มีสินคาราคา
ถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของทีร่ะลกึตางๆ ฯลฯ 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตินอยไบ 

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



 

 

 
 

**สําหรบัพีเรียด ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2563 เปนตนไป ไฟลทบนิขากลบัจะออกจาก 
สนามบนินานาชาตินอยไบ 

เวลา 20.20 น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ เวลา 22.20 น.** 
 

...................................................................................................  
 
 
หมายเหต ุ: 

1. ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนดัหยุดงาน,การ
กอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ 
เกิดเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดย
มิไดแจงใหทราบลวงหนา ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ (ซึง่ลกูคาจะตอง
ยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถดุิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่งลูกคา
จะตองยอมรบัในรสชาตขิองอาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานัน้ ซึง่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพกัจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากนั 

4. ลูกคาจะตองปฎิบตัิตามกฎระเบียบขอบงัคบัของสถานทีท่องเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชนของ
ทานเองและบคุคลอื่น 

5. ทางบรษิัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอบุัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณทีี่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชาํรดุจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานัน้ 
 

**ทั้งนี้ กอนตดัสนิใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคาจายเงิน
มัดจําแลว 

ทางบรษิัทฯจะถือวาลกูคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
 



 

 

 
 
 
 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

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

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเดี่ยว 

24 ม.ค.63 27 ม.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
31 ม.ค.63 03 ก.พ.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
09 ก.พ.63 12 ก.พ.63 25+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
14 ก.พ.63 17 ก.พ.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
28 ก.พ.63 02 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
13 มี.ค.63 16 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
27 มี.ค.63 30 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
03 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
10 เม.ย.63 13 เม.ย.63 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 3,500 
17 เม.ย.63 20 เม.ย.63 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 
24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
01 พ.ค.63 04 พ.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
03 พ.ค.63 06 พ.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
15 พ.ค.63 18 พ.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
22 พ.ค.63 25 พ.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 



 

 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถงึ 2 ป บริบรูณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 3,000 บาท อตัรานี้
รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่ม

เงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

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

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัตเิหตุและคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีนํ้ามันและภาษตีั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 
  รถรางขึ้นกระเชา+คากระเชาฟานซีปน 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 

อัตราคาบริการไมรวม 
  คาทําหนงัสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต

,มินิบาร,ซกัรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา

29 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
05 มิ.ย.63 08 มิ.ย.63 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 
12 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 
26 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 



 

 

เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลกูทวัร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหวัหนาทวัรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

  กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
  บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษิัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนดัหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงือ่นไขนี้
ในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษิทัฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษิทัฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 



 

 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสญูหาย
หรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนนี้แลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมดัจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะ
ไมมีการคืนเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารดุ เปยกนํ้า การขดีเขียนรปูตางๆหรือ
แมกระทัง่ตราปم�มลายการตูน ทีไ่มใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรณุา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบรษิทัฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทาง
ได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนอืการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชุดัเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีช่ัดเจน สิ่งนีอ้ยูเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทาง
บรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมกีารเขาชมสนิคาของทางรฐับาล เพื่อเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คอื รานยา,รานไมไผ รานหตัถกรรม เปนตน หากทานใดไม
เขารานดงักลาวจะตองจายคาทวัรเพิ่ม ทางบรษิัทฯ จะขอถอืวาทานรบัทราบและยอมรบั
เงื่อนไขดงักลาวแลว 



 

 

  อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรบัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรส
ไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
  หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั หองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู 
(Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน (Triple Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไม
ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ3ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกบั 1 เตียงเสริม 
  โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทดัรตั และไมมีอางอาบนํ้า
บางโรงแรมแตละชัน้จะมีเพียงไมกีห่องซึ่ง ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพัก
อาจจะไมไดตดิกนัและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลฟิตซึ่งขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน

ของทานเอง** 
 


