
 
 

 



 
 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมูบานกั๊ตกัต๊-น้ําตกสเีงิน-ตลาดซาปา  (เฝอ/กลางวนั/เยน็) 
04.30น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบนิไทยไลออนแอร  ประตู 7 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาท่ีอาํนวยความสะดวกแกทุกทาน 
07.35น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย โดยเท่ียวบินSL 180 

09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 
(เวลาทองถิ่นท่ีเวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

**สําหรับพีเรียด ต้ังแตวันท่ี29มีนาคม 2563 เปนตนไป ไฟลทบนิขาไป จะออกจาก สนามบินดอนเมือง เวลา 07.10 น.  
และถึงสนามบินนานาชาตินอยไบ เวียดนาม เวลา 09.05 น.เวลานัดหมายท่ีสนามบินดอนเมอืง 04.00 น.** 

 

 

 
เชา  บริการอาหารเชาเมนูพิเศษเฝอเวียดนามอันลือช่ือ ณ รานอาหาร 
จากนั้น  นําทานเ ดินทางสู  กรุงฮานอย เ มืองหลวงขอ ง

ประเทศเวียดนาม ท่ีตั้งอยูภาคเหนือ เปนเมืองท่ีมี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป  นําทานเดินทาง
ขามแมน้ําแดง แมน้ําสายลอยฟาท่ีอยูสูงกวาตัวเมือง
ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนามท่ี
ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่ง เศส 
ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทานั้น กรุงฮานอยในอดีต
ไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงที่สวยท่ีสุดใน



 
 

เอเชีย เรียกกันวา“Little Parris”เปนเมืองหลวงท่ีไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและแมน้ําลอมรอบ
เมือง มีอาคารสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปจจุบันฮานอยยัง
เหลือรอยอดีตความรุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงนี้อยางไมเสื่อมคลายชมตัวเมือง 
ฮานอย นครหลวงเกาแก ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปในป ค.ศ. 2010 ชมสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารท่ี
สําคัญตางๆ ยังคงเปนการกอสราง สไตลฝรั่งเศส ตนไมสองขางทางอายุกวารอยป ใหความรมรื่น และสบายตายิ่ง
นักหลังจากนั้น เดินทางสูจังหวัดลาวไกโดยเสนทางดวนจากโนยบาย ดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตรเดินทาง
ตอไปยังเมืองซาปา ซึ่งเปนอําเภอหนึ่งต้ังอยูในจังหวัดลาวไกดวยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร(ใชเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ต้ังอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขา
ในหมูบานนี้และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ท่ีสวยงามกวางสุดลูกหูลูกตาจากนั้นนําทานเดินทางไปชม 
น้ําตก Silver Water Fall (น้ําตกThacBac) น้ําตกสีเงิน ท่ีขึ้นชื่อในเมืองซาปา 
 
 
 
 



 
 

 
คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ ชาบหูมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัด** 

ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ท่ีออกมาจับจายซื้อขายกนัอยางมีสสีัน 
สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพักHOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันทีส่อง ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเชาฟานซีปน-ถายรูปชายแดนเวยีดนาม+จีน+ลาวไก  
             (เชา/กลางวนั/เย็น) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร  นําทานเดินทางสู จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดานรายลอมไปดวยเทือกเขาและ

เทือกเขาเหลานี้ก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสูงโดดเดนท่ีสดุในบรรดายอด
อื่นๆ คือฟานซีปน (Fansipan) ของเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซินนี้ นับวาเปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 
3,143 เมตร 

 



 
 

 
นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไมดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศนเมอืงซาปา
ในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหาร  นําทานนั่งรถรางใหมสุดจากสถานีซาปา สู

สถานีกร ะเช า เ พื่อ ขึ้น  ย อดเขาฟานซีป น
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะได
สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวาง
สองขางทาง ถึงสถานีกระเชานําทานนั่งกระเชา
ไฟฟาเพ่ือขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหง
เวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 
เมตร จนไดรับการกลาวขานวา“หลังคาแหงอิน
โดจีน”สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงอยางย่ิงสภาพปาก็ยังคงมีความสมบูรณและสวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหงนี้ไมได
สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางท่ีคอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดินปาจากท่ัวโลกเลือกเปนจุดหมาย
ปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื่นชมความงามของผืนปาดินรอนแหงเอเชีย 

 
 

หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางาน
ทานละ 1,000 บาทคะในกรณีท่ีไมไดข้ึนกระเชาฟานซีปน 
คํ่า      บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาที่พักท่ีลาวไก สุดหรูระดบั 5 ดาวของประเทศเวยีดนามAristo International Hotel5* 
 
 
 



 
 

 
 

วันทีส่าม ลาวไก–ฮานอย–ทะเลสาบคืนดาบ–สะพานแสงอาทติย–วัดหงอกซิน–อิสระชอปปงถนน 36 สาย 
 โชวหุนกระบอกน้ํา        (เชา/กลางวนั/เย็น) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมหลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคช
ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชั่วโมง)ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติท้ัง 2 ขางทางและวิถีชีวิต
ของชาวเวียดนามจากนั้นนําทานสู รานหยกและเย่ือไผ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟตนานาชาติ ณSEN BUFFET 
นําทาน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงนี้มีตํานานกลาววา ในสมัยท่ีเวียดนามทํา

สงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจาก
จีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือท่ีทะเลสาบแหงนี้ ไดมีเตาขนาดใหญตัวหนึ่งไดคาบ
ดาบวิเศษมาใหพระองค เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองคไดรับดาบมานั้น พระองคไดกลับไปทํา
สงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุขเม่ือเสร็จศึกสงครามแลว พระองคได
นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี ้ 

นําทาน ขาม สะพานแสงอาทิตย สีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย 
ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัวนี้ คือเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใน
ทะเลสาบแหงนี้มาเปนเวลาชานาน 

 



 
 

จากนั้น นําทาน อิสระชอบปงถนน 36 สาย  มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ของท่ี
ระลึกตางๆ ฯลฯ ชมการแสดง ระบําหุนกระบอกน้ํา ศิลปะกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนามและ
มีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก 
(เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรี
เวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอเร่ืองราวใน
ชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอก
กลาวถึงเมืองหลวงฮานอย 

คํ่า     บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพักDELIGHT HANOI HOTEL3*หรือเทียบเทา 
วันทีส่ี ่ ฮานอย-นิงกบิงห-ลองเรือชมถ้ําตามกก-ฮาลอง-รานยา-ตลาดกลางคนืเมืองฮาลอง (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร  นําทานเดินทางสู ตามกก(Tam Coc)หมายถึงถ้ําสามถ้ํา ตามตํานานกลาววาถ้ํานี้ถูกบรรจงสรางโดย สายลมและ

กระแสน้ํา เม่ือคร้ังน้ําทะเลยังทวมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ําปรากฎเปนหลักฐานลงเรือพายลองตามแมน้ํา Hoang 
Longในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ ภูเขาสองฝงแมน้ําซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam 
Cocตามตํานานกลาววาถ้ํานี้ถูกบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสน้ํา เม่ือคร้ังน้ําทะเลยังทวมถึง ซึ่งยังคงมีรอย
คราบน้ําปรากฎเปนหลักฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน “กุยหลินของจีน”
เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ลองเรือผานทองน้ํา สองขางทางเปนทุงนาขาว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร 
ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนราวกับภาพสามมิติ  

 
 



 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู เมืองฮาลองระหวางทางชมสภาพความเปนอยูและวิถชีีวิตอาคารบานเรือนในปจจุบันของชาวเวียดนาม  
ซึ่งท่ีฮาลองนี้ทานจะไดชมความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสรางดวยความงดงามด่ังภาพวาดโดยจิตรกรเอก  
อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะ และไดรับการพิจารณาประกาศเปน “มรดกโลก” 

คํ่า      บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารนําทานชอปปงNight Marketเมืองฮาลอง ซึ่งเปนแหลงรวบรวมของฝากของท่ีระลึกจากเมืองฮาลอง 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก  CITY BAY  HALONG HOTEL3*หรือเทียบเทา 
วันทีห่า ฮาลอง-ลองเรือชมทศันยีภาพรอบอาวฮาลอง-ถ้ํานางฟา-รานหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ 
          (เชา/กลางวนั-SEAFOOD/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดย
จิตรกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโกอาวแหงนี้เต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะตางๆทั้ง
เกาะหมาเกาะแมวเกาะไกชนฯลฯนําทานชมถ้ําสวรรคชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนา
ประทับใจยิ่งนักถ้ําแหงนี้เพ่ิงถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถ้ําซึ ่ง
บรรยากาศภายในถ้ําทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีท่ีลงตัวทําใหเกิด
จินตนาการรูปรางตางๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ําฟาพระพุทธรูปศิวลึงคชมแพชาวประมงซึ่งเปนวิถีชีวิตของชาว
ฮาลองจะสรางแพทําเปนที่อยูอาศัยและมีกะชังไวสําหรับเลี้ยงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซื้อ
อาหารทะเลสดๆจากท่ีนี่ไดนําทานชมเกาะไกจูบกันซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเปนเกาะ
เล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแตจินตนาการของแตละทาน 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวันบนเรอื **SEAFOOD**เปนอาหารทะเลสไตลเวียดนาม 
บาย  ถึงทาเรือฮาลองนําทานเดินทางกลับสูกรุงฮานอย (4 ช่ัวโมง) ระหวางทางแวะใหทานไดเลือกชมโรงงานหยก 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตินอยไบ 
 



 
 

21.15น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอรเท่ียวบินท่ีSL 185 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

**สําหรับพีเรียด ตั้งแตวันท่ี29มีนาคม 2563 เปนตนไป ไฟลทบนิขากลับจะออกจาก สนามบนินานาชาตินอยไบ 
เวลา 20.20 น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 22.20 น.** 

 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน SL 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตยีง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

     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 

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 



 
 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิน่และหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 รถรางข้ึนกระเชา+กระเชาฟานซีปน 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม) 

เง่ือนไขประกันการเดินทางคาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการ
เดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวใน

รายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่ง
อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขบัรถ1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร 
         การจองทัวร : 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 
15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

        กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 



 
 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

        กรณีเจ็บปวย : 
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน            

การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตาม
ความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
       เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออก
ต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา
ทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปน

สําคัญ 
 หนังสือเดนิทางตองมีอายุการใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ
เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนดัหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎเิสธการเขาหรอืออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมอืง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูคาจะตอง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 
 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุ
ในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง
เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎเิสธมิใหเดินทางออกหรอืเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 ต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพเิศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน
ช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของPASSPORT นั้นจะตองไมมีการชํารุดเปยกน้ําการขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระท่ังตราปมลายการตูนที่ไมใชการ
ประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณาตรวจสอบPASSPORT ของทานกอนการเดนิทางทุกคร้ังหากตม.ปฎิเสธการ
เขา-ออกเมืองของทานทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทาน
โดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทํา
พาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ
ไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 

 การทองเทีย่วประเทศเวยีดนามนั้นจะตองมกีารเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพือ่เปนการสงเสริมการทองเทีย่ว
ดังกลาว คอื รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทาง
บริษัทฯ จะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลาวแลว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจนี โดยรสชาติจะออกไปทางจดืสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ
เปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม 



 
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน 

(Triple Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียง
ใหญกับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียง
ไมก่ีหองซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรม
อาจจะไมมีลิฟตซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมดัจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


