
 

 

รหสัทวัร  BID1901346 
ทัวรเวียดนามเหนือ  ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงหบิงห ฟานซีปน 5 วัน 4 คนื (SL) 
เที่ยวชมนาขั้นบันได - ชมวถิีชวีติชาวเขาที่ หมูบานกัต๊กั๊ต – นํา้ตกสีเงนิ 
ขึ้นกระเชาสมัผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปน – ชอปปم�งตลาดซาปา 
ชมการเเสดงพืน้เมืองโชวหุนกระบอกนํา้ - นั่งชมเรือ ถํา้ตามกก 
ชอปปم�งจุใจ ตลาดไนทมารเกต็ฮาลอง - ถนนสาย 36 ลองเรือชม - อาวฮาลองเบยมรดกโลก
พิเศษ !!! อาหารแบบบฟุเฟ�ตนานาชาติ ณ SEN BUFFET 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมูบานกัต๊กั๊ต-นํ้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา

 ไ (เฝอ/กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคานเตอรสายการบนิไทยไล
ออนแอร  ประตู 7 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาที่อาํนวยความสะดวกแกทกุทาน 

07.35 น. ออกเดินทางสูกรงุฮานอย โดยเที่ยวบิน SL 180 
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรงุฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
แลว 

(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากบัประเทศไทย) 
**สําหรบัพีเรียด ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2563 เปนตนไป ไฟลทบนิขาไป จะออกจาก สนามบิน

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

04.00 น.** 
 

 

 
เชา  ไบรกิารอาหารเชาเมนพูิเศษเฝอเวียดนามอันลือชื่อ ณ รานอาหาร 



 

 

จากนั้น  นําทานเดินทางสู กรงุฮานอย เมอืง
หลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตัง้อยู
ภาคเหนือ เปนเมืองทีม่ีประวัตศิาสตร
ยาวนานกวา 2,000 ป  นําทานเดินทาง
ขามแมนํ้าแดง แมนํ้าสายลอยฟ�าที่อยูสูง
กวาตวัเมืองทานจะเห็นสะพานเหล็กแหง
แรกของเวียดนามทีอ่อกแบบโดย
สถาปนคิหอไอเฟลของฝรัง่เศส ปจจบุันใชเฉพาะรถไฟเทานั้น กรงุฮานอยในอดตีไดรับ
การกลาวขานวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สดุในเอเชีย เรียกกันวา“Little Parris”เปน
เมืองหลวงที่ไดรบัการวางผงัเมืองไวอยางดี มทีะเลสาบและแมนํ้าลอมรอบเมอืง มอีาคาร
สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ทีง่ดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปจจุบัน
ฮานอยยงัเหลือรอยอดตีความรุงโรจนใหนกัเดนิทางไดไปสมัผัสเสนหเมืองหลวงแหงนี้
อยางไมเสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซึง่จะมีอายคุรบ 1000 ปในป 
ค.ศ. 2010 ชมสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตกึ อาคารที่สําคญัตางๆ ยังคงเปนการ
กอสราง สไตลฝรัง่เศส ตนไมสองขางทางอายกุวารอยป ใหความรมรื่น และสบายตายิ่ง
นักหลงัจากนั้น เดินทางสูจังหวดัลาวไกโดยเสนทางดวนจากโนยบาย ดวยระยะทางกวา 
245กิโลเมตรเดินทางตอไปยงัเมืองซาปา ซึ่งเปนอําเภอหนึ่งตัง้อยูในจงัหวดัลาวไกดวย
ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตัง้อยูสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร 



 

 

 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดาํ ชมวิถี
ชีวติความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบนัได ที่สวยงาม
กวางสดุลูกหูลูกตาจากนั้นนําทานเดินทางไปชม 
นํ้าตก Silver Water Fall (นํา้ตก ThacBac) นํ้าตกสีเงิน ทีข่ึ้นชื่อในเมืองซาปา 
 
 
 
 



 

 

  
คํ่า      บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดง
ดาลดั** 

ชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซื้อขายกันอยางมี
สีสัน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันทีส่อง ซาปา-เขาฮามลอง-นัง่รถรางขึ้นกระเชาฟานซีปน-ถายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+
ลาวไก  

                    ไ (เชา/กลางวัน/
เย็น) 

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร  นําทานเดินทางสู จดุชมวิวที่สูงที่สดุในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดานราย

ลอมไปดวยเทือกเขาและเทือกเขาเหลานีก้็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน 
และจะมียอดเขาที่สูงโดดเดนที่สดุในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปน (Fansipan) ของ
เทือกเขาหวางเหล่ียนเซินนี้ นับวาเปนยอดเขาที่สูงที่สดุในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 
เมตร 



 

 

 
 

นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไมดอกและสวนหนิที่
สวยงาม ชมทิวทัศนเมืองซาปาในมมุมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอมรอบไปดวย
เทือกเขา 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร      
หลังอาหาร  นําทานนัง่รถรางใหมสดุ จากสถานี

ซาปา สูสถานีกระเชาเพื่อขึ้น ยอด
เขาฟานซีปนระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความ
สวยงามของธรรมชาติระหวางสอง
ขางทาง ถึงสถานกีระเชานําทาน
นั่งกระเชาไฟฟ�า เพือ่ขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภมูิภาคอินโดจีน 
สูง3,143 เมตร จนไดรับการกลาวขานวา“หลงัคาแหงอินโดจีน” สูงที่สดุในอินโดจีนบน
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลายทางชีวภาพสงู
อยางยิง่สภาพป�าก็ยงัคงมคีวามสมบรูณและสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอดเขา
แหงนี้ไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางที่คอนขางชนั จนมีเฉพาะผูพิสมัยการ



 

 

เดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจดุหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื่นชม
ความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชยี 

   
 
หมายเหต ุ: กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรบัปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษทัฯจะ
ทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะในกรณทีี่ไมไดขึ้นกระเชาฟานซีปน 
คํ่า      บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร 

นําทานเขาที่พกัที่ลาวไก สุดหรรูะดบั 5 ดาวของประเทศเวียดนาม Aristo 
International Hotel 5* 
 
 
 

  
 



 

 

วันทีส่าม ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – สะพานแสงอาทติย – วัดหงอกซนิ – อิสระช
อปปم�งถนน 36 สาย 

  โชวหุนกระบอกนํ้า       ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากนัน้นําทานเดินทางสู
เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชั่วโมง)ใหทานไดเพลิดเพลินไป
กับการชมบรรยากาศธรรมชาติทัง้ 2 ขางทางและวถิีชวีติของชาวเวียดนาม จากนั้น นาํ
ทานสู รานหยกและเย่ือไผ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบฟุเฟ�ตนานาชาติ ณ SEN BUFFET 
นําทาน ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงนีม้ีตาํนานกลาววา 

ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษตัริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปน
เวลานาน แตยงัไมสามารถเอาชนะทหารจากจนีไดสักที ทาํใหเกิดความทอแทพระทัย 
เมื่อไดมาลองเรือทีท่ะเลสาบแหงนี้ ไดมีเตาขนาดใหญตวัหนึ่งไดคาบดาบวิเศษมาให
พระองค เพื่อทําสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากทีพ่ระองคไดรับดาบมานั้น พระองคได
กลับไปทาํสงครามอีกครัง้ และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุขเมือ่
เสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนาํดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี้  

นําทาน ขาม สะพานแสงอาทิตย สแีดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หงอกเซนิ วดั
โบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมคีวามเชื่อวา 
เตาตัวนี ้คอืเตาศกัดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนีม้าเปนเวลาชานาน 

  



 

 

จากนั้น นําทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย  มีสินคาราคาถกูใหทานไดเลือกสรรมากมาย 
กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ ชมการแสดง ระบําหุนกระบอก
นํ้า ศิลปะกรรมประจําชาติ เอกลักษณของ
ประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชดิหุนกระบอก (เชดิจากใน
นํ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรี
เวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอ
เรื่องราวในชีวติประจําวัน ประเพณี วฒันธรรม
ของชาวเวียดนาม และบอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย 

คํ่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันทีส่ี ่ ฮานอย-นิงกบิงห-ลองเรือชมถํ้าตามกก-ฮาลอง-รานยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮา
ลอง    ไ (เชา/กลางวนั/เย็น) 

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร  นําทานเดินทางสู ตามกก (Tam Coc )หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตาํนานกลาววาถํ้านีถู้ก

บรรจงสรางโดย สายลมและกระแสนํ้า เมื่อครัง้นํ้าทะเลยังทวมถึง ซึ่งยงัคงมีรอยคราบนํา้
ปรากฎเปนหลกัฐานลงเรือพายลองตามแมนํา้ Hoang Longในชวงแรกของการเดินทาง
ทานจะไดชมทศันียภาพ ภูเขาสองฝم�งแมนํา้ซึ่งมคีวามยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตาม
ตํานานกลาววาถํ้านีถ้กูบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสนํ้า เมือ่ครั้งนํา้ทะเลยังทวมถงึ 
ซึ่งยังคงมรีอยคราบน้ําปรากฎเปนหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลาย
ทานเปรียบเหมอืน “กุยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนัง่เรือกระจาด ลองเรือผานทอง
นํ้า สองขางทางเปนทุงนาขาว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตา 
สลับกับทศันียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนราวกบัภาพสามมติิ  



 

 

 
 
เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู เมืองฮาลองระหวางทางชมสภาพความเปนอยูและวถิีชวีติอาคารบานเรอืนใน
ปจจุบันของชาวเวียดนาม  
ซึ่งที่ฮาลองนี้ทานจะไดชมความงามตามธรรมชาต ิที่สรรสรางดวยความงดงามดัง่
ภาพวาดโดยจิตรกรเอก  
อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะ และไดรับการพิจารณา
ประกาศเปน “มรดกโลก” 

คํ่า      ไบรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารนําทานชอปปم�ง Night Marketเมืองฮาลอง ซึ่งเปนแหลงรวบรวมของฝาก

ของที่ระลกึจากเมืองฮาลอง 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันทีห่า ฮาลอง-ลองเรือชมทศันียภาพรอบอาวฮาลอง-ถํ้านางฟ�า-รานหยก-ฮานอย-
กรุงเทพฯ 

          ไ (เชา/กลางวัน-
SEAFOOD/-) 



 

 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรคสรางดวย
ความงดงามดงัภาพวาดโดยจติรกรเอก อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 
1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาวแหงนี้เต็มไปดวย
ภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะตางๆทั้งเกาะ
หมาเกาะแมวเกาะไกชนฯลฯ นําทานชมถํ้าสวรรคชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแต
สวยงามและนาประทับใจย่ิงนักถํ้าแหงนี้เพิ่งถกูคนพบเมื่อไมนานมานี้ไดมกีารประดับแสง
สีตามผนงัและมมุตางๆในถํ้าซึง่บรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาติที่เสรมิเตมิแตงโดยมนุษยแสงสทีี่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆ
มากมายทัง้รูปมงักรเสาคํ้าฟ�าพระพุทธรูปศิวลงึคชมแพชาวประมงซึ่งเปนวถิีชวีิตของชาว
ฮาลองจะสรางแพทาํเปนที่อยูอาศัยและมกีะชงัไวสําหรับเล้ียงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลา
ทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่น่ีไดนําทานชมเกาะไกจูบกันซึง่ถอืวาเปน
สัญลักษณของอาวฮาลองลกัษณะจะเปนเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกบั
ไกหรอืนกแลวแตจินตนาการของแตละทาน 

  
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เปนอาหารทะเลสไตลเวียดนาม  
บาย  ถึงทาเรือฮาลองนาํทานเดินทางกลบัสูกรุงฮานอย (4 ชั่วโมง) ระหวางทางแวะใหทาน

ไดเลือกชมโรงงานหยก 
สมควรเวลาเดนิสู สนามบินนานาชาตนิอยไบ 

 
21.15 น. ออกเดินทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอรเที่ยวบินที่  SL 185 
23.10 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอมความประทับใจมิรูลมื 



 

 

**สําหรบัพีเรียด ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2563 เปนตนไป ไฟลทบนิขากลบัจะออกจาก สนามบิน
นานาชาตินอยไบ 

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

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

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

20 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

25 พ.ย.62 29 พ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

04 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

11 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

18 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

30 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

01 ม.ค.63 05 ม.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

08 ม.ค.63 12 ม.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

15 ม.ค.63 19 ม.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

22 ม.ค.63 26 ม.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

29 ม.ค.63 02 ก.พ.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

05 ก.พ.63 09 ก.พ.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

12 ก.พ.63 16 ก.พ.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

19 ก.พ.63 23 ก.พ.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

26 ก.พ.63 01 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

04 มี.ค.63 08 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

11 มี.ค.63 15 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

18 มี.ค.63 22 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 มี.ค.63 29 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพิ่มเงินพกัหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

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

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 
  คาทําหนงัสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเนต็,มินบิาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา

01 เม.ย.63 05 เม.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

08 เม.ย.63 12 เม.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

15 เม.ย.63 19 เม.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

22 เม.ย.63 26 เม.ย.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

29 เม.ย.63 03 พ.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 



 

 

เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,200บาท/ทรปิ/ลกูทวัร 1 ทาน (บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหวัหนาทวัรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชาํระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มฉิะนั้นถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดย
อัตโนมตัิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคืนเงนิคามดัจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนักขตัฤกษ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิมัดจํา
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 

บรษิัทฯจะทําการเลื่อน            การเดนิทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนีท้านจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 
  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่รษิัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เนื่องจากเกิด



 

 

ความเสียหายตอทางบรษิัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษิัทตองนาํไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลกิของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณทีี่มีผูเดนิทางไมถงึ 15 ทาน 
ขอสงวนสทิธิ์เลื่อนวนัเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษิทัฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรบัในเงื่อนไขดังกลาว 

  กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ (เลมนํา้เงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
  บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เทีย่วบิน , 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(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้
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 Flightจะ
ไมมีการคืนเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารดุ เปยกนํ้า การขดีเขียนรปูตางๆหรือ
แมกระทัง่ตราปم�มลายการตูน ทีไ่มใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรณุา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธ การเขา-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
ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียง
เสริม 

  โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทดัรตั และไมมีอางอาบนํ้า
บางโรงแรมแตละชัน้จะมีเพียงไมกีห่องซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง 
หองพักอาจจะไมไดติดกนัและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลฟิตซึง่ขึน้อยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ  
 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของ
ทานเอง** 


