
 

 

รหัสทัวร BID2000498 
ทัวรเวียดนาม มหัศจรรย..ฟานซีปน ซาปา 4วัน 3คืน (FD) 

กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมูบานกั๊ตกัต๊ – ชมนํ้าตกสีเงิน - ตลาดซาปา – นั่ง
รถรางขึ้นกระเชาฟานซปีน – นิงบงิห - ลองเรือชมถํ้าตามกก (TAM COC) – ฮาลอง -รานยา 
– ตลาดราตรีฮาลอง  - ลองเรือชมทัศนียภาพรอบอาวฮาลอง – ถํ้าสวรรค -หมูบาน
ชาวประมง – รานหยก - ถนน36สาย 



 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมูบานกั๊ตก๊ัต-ชมนํ้าตกสีเงิน-ตลาดซา
ปา ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
04.00 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน

ไทยแอรเอเชียประตู 1 Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุก
ทาน (รับชุดของแถมที่หัวหนาทัวร ณ วันเดินทางคะ) 

06.40 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน FD 642 (ไมรวมคาบริการอาหารรอน+
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองขาไป) 

 

 

 



 

 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

เชา  ไบริการอาหารเชาเมนูพิเศษเฝอเวียดนามอันลือชื่อ ณ รานอาหาร 
จากนั้น  นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนามทีต่ั้งอยูภาคเหนือเปนเมืองท่ีมี
ประวตัิศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป  นําทาน
เดินทางขามแมนํ้าแดง แมน้ําสายลอยฟ�าที่อยูสูง
กวาตัวเมือง ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของ
เวียดนาม ท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของ
ฝร่ังเศส ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทานั้น กรุงฮานอยในอดีตไดรบัการกลาวขานวาเปน
เมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันวา“Little Parris”เปนเมืองหลวงท่ีไดรับ
การวางผังเมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและแมนํ้าลอมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมี
ทะเลสาบมากวา 12 แหง จึงไดชื่อวา City of Lakes มถีนนหนทางที่รมรื่นดวย
ตนไมใหญ มีอาคารสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด 
ๆ ในอินโดจีน ปจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไป
สัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงนี้อยางไมเส่ือมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก 
ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปในป ค.ศ. 2010 กรงุฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ซึง่เมืองแหงนี้ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชม
สถาปตยกรรมแบบฝรัง่เศส ตึก อาคารท่ีสําคัญตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตล
ฝร่ังเศสตนไมสองขางทางอายุกวารอยป ใหความรมรืน่ และสบายตายิ่งนักหลังจาก
นั้น เดินทางสูจังหวัดลาวไกโดยเสนทางดวนจากโนยบาย ดวยระยะทางกวา 245
กิโลเมตรเดินทางตอไปยัง เมืองซาปาซึ่งเปนอําเภอหน่ึงตั้งอยูในจังหวัดลาวไก ดวย
ระยะทางประมาณ 40 กม.(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง)อยูสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชม
วิถีชีวติความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่
สวยงามกวางสุดลกูหูลูกตาจากนั้นนําทานเดินทางไปชมน้ําตก Silver Water Fall 
(นํ้าตก ThacBac) นํา้ตกสีเงิน ท่ีข้ึนชื่อในเมืองซาปา 

 

 
 
ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ชาบหูมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษ

ไวนแดง DALAT** 



 

 

พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซ้ือ
ขายกันอยางมีสีสัน 

ท่ีพัก           HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐาน
เวียดนาม 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 
 

วันที่สอง ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเชาฟานซีปน-ฮานอย ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานนั่งรถรางใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพ่ือข้ึน ยอดเขาฟานซีปน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ
ระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า เพ่ือข้ึนสูฟานซิปน
ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนไดรับการ
กลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยางยิ่ง
สภาพป�าก็ยังคงมคีวามสมบรูณและสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหง
นี้ไมไดสะดวกสบายเลยเพราะสภาพเสนทางที่คอนขางชันจนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดิน
ป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื่นชม
ความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 

 

 



 

 

หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา 
ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณี
ที่ไมไดขึน้กระเชาฟานซีปน 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  เดินทางสูเมือง ฮานอย โดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5ชั่วโมง) 
ค่ํา      บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก             DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 
 

วันที่สาม ฮานอย-นิงบิงห-ลองเรือชมถํ้าตามกก (TAM COC)-ฮาลอง-รานยา-ตลาด
ราตรีฮาลอง ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมเดินทางสู ตามกก (Tam Coc)

หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถกูบรรจงสรางโดยสายลมและกระแสนํ้า
เมื่อครั้งนํ้าทะเลยังทวมถึงซึ่งยงัคงมีรอยคราบนํ้าปรากฏเปนหลักฐานลงเรือพายลอง



 

 

ตามแมนํ้า Hoang Long ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ ภูเขา
สองฝم�งแมนํ้าซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตํานานกลาววาถํ้านี้ถูก
บรรจงสรางโดย สายลมและกระแสนํ้า เม่ือครั้งน้ําทะเลยังทวมถึง ซึง่ยังคงมีรอย
คราบนํ้าปรากฎเปนหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบ
เหมือน “กุยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ลองเรอืผานทองนํ้า สอง
ขางทางเปนทุงนาขาว ยามฤดูเกบ็เกี่ยวก็จะมชีาวไร ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตาสลับ
กับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ  

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเดินทางสู เมืองฮาลอง ระหวางทางชม

สภาพความเปนอยูและวิถีชีวติอาคารบานเรอืนในปจจุบันของชาวเวียดนาม ซึ่งที่ฮา
ลองนี้ทานจะไดชมความงามตามธรรมชาต ิทีส่รรสรางดวยความงดงามดั่งภาพวาด
โดยจิตรกรเอก อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะ และ
ไดรับการพิจารณาประกาศเปน “มรดกโลก”โดยองคการยูเนสโก จากนั้น นําทานสู 
รานเยื่อไผ และรานยา 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารนําทานชอปปم�ง Night Market เมืองฮาลอง ซ่ึงเปนแหลงรวบรวม

ของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง  
ที่พัก           NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว มาตรฐาน

เวียดนาม 



 

 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 
 

วันที่ส่ี ลองเรือชมทัศนียภาพรอบอาวฮาลอง-ถํ้าสวรรค-หมูบานชาวประมง-ฮานอย-
รานหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ ไ (เชา/กลางวัน-ไวนแดง/ขนมปงบ๋ันหมี่) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคสรางดวย

ความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญ
กวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาวแหงนี้เต็ม
ไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะตางๆ
ท้ังเกาะหมาเกาะแมวเกาะไกชนฯลฯนําทานชมถํ้าสวรรค ชมหินงอกหินยอยมากมาย
ลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่งนกัถํ้าแหงน้ีเพิ่งถูกคนพบเม่ือไมนานมานี้ไดมกีาร
ประดบัแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความ
สวยงามตามธรรมชาตท่ีิเสริมเติมแตงโดยมนษุยแสงสีที่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการ
รูปรางตางๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาคํ้าฟ�าพระพุทธรูปศิวลึงคชมแพชาวประมงซึ่ง
เปนวิถีชวีิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเปนที่อยูอาศัยและมีกะชังไวสําหรับเลี้ยงสัตว
ทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากท่ีนี่ไดนําทานชม
เกาะไกจูบกันซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเปนเกาะเล็กๆ  2 
เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแตจินตนาการของแตละทาน 

 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เปนอาหารทะเลสไตล
เวียดนาม  

บาย  ถึงทาเรือฮาลองนําทานเดินทางกลับสูกรงุฮานอย (ประมาณ4 ชั่วโมง)ระหวางทาง
แวะใหทานไดเลือกชมโรงงานหยก  จากนัน้นําทาน อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย มี
สินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเป�า เสื้อผา รองเทา ของท่ีระลึก
ตางๆ ฯลฯ **บริการขนมปงบ๋ันหมีแ่ซนวิชสไตลเวียดนาม** 

               ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู สนามบนินานาชาตินอยไบ 
20.50 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เท่ียวบินที่  FD 645 

(บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

...................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบนิ
ยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถงึเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การ
กอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ 
เกิดเหตุภัยพิบติัทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิได
แจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่งลกูคา
จะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบ้ืองตนเทานั้น ซึ่งอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพกัจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากนั 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชนของ
ทานเองและบุคคลอ่ืน 



 

 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานัน้ 
 
**ทั้งน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลูกคา
จายเงินมัดจําแลว  
ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงหฟานซีปน 4 วนั 3 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

27 ก.พ.63 01 มี.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

29 ก.พ.63 03 มี.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

05 มี.ค.63 08 มี.ค.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

07 มี.ค.63 10 มี.ค.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

12 มี.ค.63 15 มี.ค.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

14 มี.ค.63 17 มี.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

19 มี.ค.63 22 มี.ค.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

21 มี.ค.63 24 มี.ค.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

26 มี.ค.63 29 มี.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

28 มี.ค.63 31 มี.ค.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

04 เม.ย.63 07 เม.ย.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

05 เม.ย.63 08 เม.ย.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24 16,900 16,900 15,900 3,500 

12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 24 16,900 16,900 15,900 3,500 



 

 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้

รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  

16 เม.ย.63 19 เม.ย.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

18 เม.ย.63 21 เม.ย.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

19 เม.ย.63 22 เม.ย.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

23 เม.ย.63 26 เม.ย.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

25 เม.ย.63 28 เม.ย.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

30 เม.ย.63 03 พ.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

02 พ.ค.63 05 พ.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

03 พ.ค.63 06 พ.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

07 พ.ค.63 10 พ.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

09 พ.ค.63 12 พ.ค.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

14 พ.ค.63 17 พ.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

16 พ.ค.63 19 พ.ค.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

21 พ.ค.63 24 พ.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

23 พ.ค.63 26 พ.ค.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

28 พ.ค.63 31 พ.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

30 พ.ค.63 02 มิ.ย.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

04 ก.ค.63 07 ก.ค.63 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

26 ก.ค.63 29 ก.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 



 

 

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

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 คารถรางรถรางขึ้นกระเชา+กระเชาฟานซีปน 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคมุของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 



 

 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครือ่งบิน, ตั๋วรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ



 

 

คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม 
  

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) 
และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่องซึง่ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใช
หลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม
มีลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 
 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อ

ประโยชนของทานเอง** 


