
 

 

รหัสทัวร BID2000612 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงหบิงห ฟานซีปน  
4 วัน 3 คืน (SL) 
หมูบานกั๊ตกั๊ต - นํ้าตกสีเงิน - นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปน - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพาน
แสงอาทิตย วัดหงอกซิน – โชวหุนกระบอกนํา้ - ลองเรือชมถํ้าตามกก - อิสระชอปปم�งถนน 36 
สาย 



 

 

 
น ● โชวหุนกระบอกนํ้า 

วันแรก           กรุงเทพฯ ● ฮานอย ● ลาวไก ● ซาปา ● ถายรปูชายแดนเวียดนาม+จีน+
ลาวไก+ตลาดซาปา ไ (เฝอ/กลางวัน/เย็น) 

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

07.35 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน SL 180  
**สําหรับพีเรียด ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2563 เปนตนไป ไฟลทบินขาไป จะออกจาก 

สนามบินดอนเมือง เวลา 07.10 น.  
และถึงสนามบนินานาชาตินอยไบ เวียดนาม เวลา 09.05 น. เวลานัดหมายที่สนามบินดอน

เมือง 04.00 น.** 
 

 

09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 



 

 

(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับ
ประเทศไทย) 

เชา  ไบริการอาหารเชาเมนูพิเศษ  
เ ฝอ เ ว ี ยดนามอั นล ื อ ช ื่ อ  ณ 

รานอาหาร 
จากนั้น  เดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวง

ของประเทศเว ียดนาม ที ่ตั ้งอยู
ภ า ค เ ห น ื อ  เ ป  น เ ม ื อ ง ท ี ่ มี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 
ป  เดินทางขามแมนํ้าแดง แมนํ้าสายลอยฟ�าที่อยูสูงกวาตัวเมือง ทานจะเห็นสะพาน
เหล็กแหงแรกของเวียดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปจจุบันใช
เฉพาะรถไฟเทานั้น กรุงฮานอยในอดีตไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงที่สวย
ที่สุดในเอเชีย เรียกกันวา“Little Parris”เปนเมืองหลวงที่ไดรับการวางผังเมืองไว
อยางดี มีทะเลสาบและแมนํ้าลอมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 
แหง จึงไดชื ่อวา City of Lakes มีถนนหนทางที่รมรื ่นดวยตนไมใหญ มีอาคาร
สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ที ่งดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆ ในอินโดจีน 
ปจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมือง
หลวงแหงนี้อยางไมเสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซึ่งจะมีอายุครบ 
1000 ปในป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมือง
แหงนี้ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบ
ฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สําคัญตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตลฝรั่งเศส ตนไมสองขาง
ทางอายุกวารอยป ใหความรมรื่น และสบายตายิ่งนักหลังจากนั้นเดินทางสูจังหวัด
ลาวไกโดยเสนทางดวนจากโนยบาย ดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตร 

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



 

 

 
คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดง

ดาลัด 
พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซื้อ
ขายกันอยางมีสีสัน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที ่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา
ระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง           ซาปา ● หมูบานกั๊ตก๊ัต ● นํ้าตกสีเงิน ● นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปน ● ซาปา 
  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ที่สวยงาม
กวางสุดลูกหูลูกตาจากนั้นนําทานเดินทางไปชมนํ้าตก Silver Water Fall(นํ้าตก 
ThacBac) นํ้าตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา  หลังอาหาร นําทานเดินทางสู จุดชม
วิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดานรายลอมไปดวยเทือกเขา 
และเทือกเขาเหลานี้ก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอด
เขาที่สูงโดดเดนที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปน (Fansipan) ของเทือกเขา
หวางเหลี่ยนเซินนี้ เปนยอดเขาท่ีสูงที่สุดในแถบอินโดจีน  

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

จากนั้น นําทานนั่งรถรางใหมสุดจากสถานีซาปาสูสถานีกระเชาเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ
ระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�าเพื่อขึ้นสูฟานซิปน
ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนไดรับการกลาวขานวา 
“หลังคาแหงอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยางยิ่งสภาพป�าก็ยังคงมีความ
สมบูรณและสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหงนี้ไมไดสะดวกสบายเลย 
เพราะสภาพเสนทางท่ีคอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปน
จุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื่นชมความงามของผืนป�าดินรอน
แหงเอเชีย 
หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซ่ึงจะแจงใหทราบลวงหนา 
ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณี
ที่ไมไดขึน้กระเชาฟานซีปน 

 

 
 
 



 

 

 
คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที ่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา
ระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 

วันที่สาม           ฮานอย ● ทะเลสาบคืนดาบ ● สะพานแสงอาทิตย ● วัดหงอกซิน ● โชว
หุนกระบอกนํ้าไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   หลังจากนั้น นําทานเดินทางสู
เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชั่วโมง)ใหทานไดเพลิดเพลิน
ไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาตทิั้ง 2 ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้น 
นําทานสู รานหยกและเย่ือไผ 

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



 

 

นําทาน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงนี้มี
ตํานานกลาววา ในสมยัที่เวียดนามทําสงครามสูรบกบัประเทศจีน กษัตริยแหง
เวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที 
ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงนี ้ไดมีเตาขนาดใหญ
ตัวหนึ่งไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค เพ่ือทําสงครามกบัประเทศจีน หลังจากที่
พระองคไดรบัดาบมานัน้ พระองคไดกลับไปทาํสงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะ
เหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุข เมือ่เสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบ
มาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี้ นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย สีแดงสดใสสูกลาง
ทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ 
และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมคีวามเชื่อวา เตาตัวนี ้คือเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตวัที่
อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้มาเปนเวลาชานาน 

 

 
จากนั้น นําทาน ชมการแสดง ระบําหุนกระบอกนํ้า ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของ

ประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก 



 

 

(เชิดจากในนํ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสดๆ
ของคณะละคร) นําเสนอเรื ่องราวในชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาว
เวียดนาม และบอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา

ระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 
 
 
วันที่สี่            ฮานอย ● นิงกบิงห ● ลองเรือชมถํ้าตามกก ● อิสระชอปปم�งถนน 36 

สาย ● กรุงเทพฯ ไ (เชา/กลางวัน/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมหลังอาหาร นําทานเดินทางสูนิงห

บิงกตามกก (Tam Coc)หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกลาววาถํ้านี้ถูกบรรจงสราง
โดย สายลมและกระแสนํ้า เมื่อครั้งนํ้าทะเลยังทวมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบนํ้าปรากฏ
เปนหลักฐานลงเรือพายลองตามแมนํ้า Hoang Longในชวงแรกของการเดินทาง
ทานจะไดชมทัศนียภาพ ภูเขาสองฝم�งแมนํ้าซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc
ตามตํานานกลาววาถํ้านี้ถูกบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสนํ้า เมื่อครั้งนํ้าทะเลยัง
ทวมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบนํ้าปรากฎเปนหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวางการ
เดินทางหลายทานเปรียบเหมือน “กุยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด 
ลองเรือผานทองนํ้า สองขางทางเปนทุงนาขาว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร ชาวนา 
ใหเห็นอยางเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนราวกับภาพ
สามมิต ิ 



 

 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางกลับสู เมืองฮานอย จากนั้นนําทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย  มีสินคา
ราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเป�า เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตินอยไบ 

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

**สําหรับพีเรียด ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2563 เปนตนไป ไฟลทบินขากลับจะออกจาก 
สนามบินนานาชาตินอยไบ 

เวลา 20.20 น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 22.20 น.** 
 

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



 

 

หมายเหตุ : 
1. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน

ยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศ
แปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
รวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน
ของทานเองและบุคคลอื่น 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั้น 
 

**ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลกูคา
จายเงินมัดจําแลว 

ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
 

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

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว 

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 
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 



 

 

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

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

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

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 รถรางขึ้นกระเชา+คากระเชาฟานซีปน 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทวัร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั ้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปน
จริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 



 

 

 กรณีที่ทานตองออกตั ๋วภายใน เชน (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร, ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั ้งกอนทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิ
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมกีารชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

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

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  



 

 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไม
ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ3ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียง
เสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่องซึ่ง ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนัน้ๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อ

ประโยชนของทานเอง** 
 


