
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรม 5 วัน 4 คืน :เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมูบานกัต๊กัต๊-น้ําตกสีเงิน-ตลาดซาปา ไ (เฝอ/กลางวัน/เย็น) 

05.00น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเตอรสายการบินไทยไลออนแอร  ประต ู7 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

07.10 น. ออกเดินทางสูกรุงฮานอย โดยเท่ียวบิน SL 180 

09.05 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

เชา  ไบริการอาหารเชาเมนูพิเศษเฝอเวียดนามอันลือชื่อ ณ รานอาหาร 

จากน้ัน   นําทานเดินทางสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีต้ังอยูภาคเหนือ  

เปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป  นําทานเดินทางขามแมนํ้าแดง แม 

นํ้าสายลอยฟาท่ีอยูสูงกวาตัวเมือง ทานจะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนาม  

ท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปจจุบันใชเฉพาะรถไฟเทาน้ัน กรุง 

ฮานอยในอดีตไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกันวา 

“Little Parris”เปนเมืองหลวงท่ีไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและแมนํ้าลอมรอบเมือง เฉพาะกรุง

ฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 แหง จึงไดช่ือวา City of Lakes มีถนนหนทางท่ีรมร่ืนดวยตนไมใหญ มีอาคาร

สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเดนมากกวาเมืองใด  ๆในอินโดจีน ปจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความ

รุงโรจนใหนักเดินทางไดไปสัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงน้ีอยางไมเส่ือมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเกาแก ซ่ึง

จะมีอายุครบ 1000 ปในป ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแหงน้ียังคงรักษา

ความเปนเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน ชมสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีสําคัญตางๆ ยังคงเปนการ

กอสราง สไตลฝร่ังเศส ตนไมสองขางทางอายุกวารอยป ใหความรมร่ืน และสบายตาย่ิงนักหลังจากน้ัน เดินทางสู

จังหวัดลาวไกโดยเสนทางดวนจากโนยบาย ดวยระยะทางกวา 245กิโลเมตรเดินทางตอไปยังเมืองซาปา ซ่ึงเปน

อําเภอหน่ึงต้ังอยูในจังหวัดลาวไก ดวยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) 

ต้ังอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิต 

ความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได ท่ีสวยงามกวาง 

สุดลูกหูลูกตาจากน้ันนําทานเดินทางไปชมนํ้าตก Silver Water Fall (น้ําตก ThacBac) 

 น้ําตกสีเงิน ท่ีข้ึนช่ือในเมืองซาปา 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัท 

พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดวยชาวเขาเผาตาง  ๆท่ีออกมาจับจายซ้ือขายกันอยางมีสีสัน 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่สอง ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเชาฟานซีปน-ถายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก ไ 

(เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปา 

รอบดานรายลอมไปดวยเทือกเขา และเทือกเขาเหลาน้ีก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูน 

นานในประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสูงโดดเดนท่ีสุดในบรรดายอดอ่ืนๆคือฟานซีปน 

 (Fansipan) ของเทือกเขาหวางเหล่ียนเซินน้ี นับวาเปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบ 

อินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรนําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชม 

สวนไมดอกและสวนหินท่ีสวยงาม ชมทิวทัศนเมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา  

เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานน่ังรถรางใหมสุดจากสถานีซาปา สูสถานีกระเชาเพ่ือข้ึนยอดเขาฟานซีปน 

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ 

ระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานนั่งกระเชาไฟฟาเพ่ือข้ึนสูฟานซิปน 

ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร  

จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีน 

บนความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความ 

หลากหลายทางชีวภาพสูงอยางย่ิงสภาพปาก็ยังคงมีความสมบูรณและ 

สวยสดงดงามมากทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลย  

เพราะสภาพเสนทางท่ีคอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดินปาจากท่ัว 

โลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและช่ืนชม 

ความงามของผืนปาดินรอนแหงเอเชีย 

หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงให 

ทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางาน 

ทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณีที่ไมไดขึ้นกระเชาฟานซีปน 

ค่ํา     บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพักท่ีลาวไก สุดหรูระดับ 5 ดาวของประเทศเวียดนาม Aristo International Hotel 

5* 

 

 

 

 



 

 

 

 

วันที่สาม ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-สะพานแสงอาทิตย-วัดหงอกซิน-อิสระชอปปงถนน 36 สาย-โชวหุน

กระบอกน้ํา 

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5 ช่ัวโมง)ใหทานไดเพลิดเพลินไป

กับการชม 

บรรยากาศธรรมชาติท้ัง 2 ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ SEN BUFFET 

นําทานชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมีตํานานกลาววา ในสมัยท่ีเวียดนามทํา

สงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีน

ไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือท่ีทะเลสาบแหงน้ี ไดมีเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดคาบดาบวิเศษ

มาใหพระองค เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองคไดรับดาบมาน้ัน พระองคไดกลับไปทําสงครามอีก

คร้ัง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ 

ทะเลสาบแหงน้ี นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย สีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หงอกเซิน วัดโบราณ 

ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซ่ึงมีความเช่ือวา เตาตัวน้ี คือเตาศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 

ตัวท่ีอาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน จากน้ันนําทาน อิสระชอบปงถนน 36 สาย  มีสินคาราคาถูกให

ทานไดเลือกสรรมากมาย กระเปา เส้ือผา รองเทา ของท่ีระลึก 

ตาง  ๆฯลฯ ตอมานําทานเดินทางไปชมการแสดง ระบําหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรม 

ประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถใน 

การเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในนํ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนาม 

และพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรม 

ของชาวเวียดนาม และบอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย 

ค่ํา     บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

  สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันที่สี่ ฮานอย-นิงกบิงห-ลองเรือชมถ้ําตามกก-ฮาลอง-รานยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง 

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู ตามกก (Tam Coc)หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานาน 

กลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสนํ้า เม่ือคร้ังนํ้าทะเลยังทวมถึง  



 

ซ่ึงยังคงมีรอยคราบนํ้าปรากฎเปนหลักฐานลงเรือพายลองตามแมนํ้า Hoang Long 

ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ ภูเขาสองฝงแมนํ้าซ่ึงมีความ 

ยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตํานานกลาววาถํ้าน้ีถูกบรรจงสรางโดย สายลมและกระแสนํ้า เม่ือคร้ังนํ้าทะเลยัง

ทวมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบนํ้าปรากฎเปนหลักฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน 

“กุยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการน่ังเรือกระจาด ลองเรือผานทองนํ้า สองขางทางเปนทุงนาขาว ยามฤดูเก็บ

เก่ียวก็จะมีชาวไร ชาวนา ใหเห็นอยางเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนราวกับภาพสาม

มิติ  

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู เมืองฮาลองระหวางทางชมสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตอาคารบานเรือนในปจจุบันของชาวเวียดนาม  

ซ่ึงท่ีฮาลองน้ีทานจะไดชมความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสรางดวยความงดงามด่ังภาพวาดโดยจิตรกรเอก  

อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะ และไดรับการพิจารณาประกาศเปน “มรดกโลก” 

ค่ํา     ไบริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

  หลังอาหารนําทานชอปปง Night Market เมืองฮาลอง ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมของฝากของท่ีระลึกจากเมืองฮาลอง 
สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเทา 

วันที่หา ฮาลอง-ลองเรือชมทัศนียภาพรอบอาวฮาลอง-ถ้ํานางฟา-รานหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ 

                                           ไ (เชา/กลางวัน-SEAFOOD/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพ่ือลองเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตร
กรเอก 
อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาว
แหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะตางๆท้ังเกาะหมาเกาะแมว
เกาะไกชนฯลฯนํา 
ทานชมถ้ําสวรรคชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนักถํ้าแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเม่ือไม
นานมาน้ีได 
มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถํ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความ 
สวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีท่ีลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูป 
รางตางๆมากมายท้ังรูปมังกรเสาคํ้าฟาพระพุทธรูปศิวลึงคชมแพชาวประมงซ่ึงเปนวิถี 
ชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเปนท่ีอยูอาศัยและมีกะชังไวสําหรับเล้ียงสัตวทะเล 
เชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆจากท่ีน่ีไดนําทานชมเกาะไกจูบกัน 
ซ่ึงถือวาเปนสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเปนเกาะเล็ก  ๆ 2 เกาะหันหนา 
เขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแตจินตนาการของแตละทาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เปนอาหารทะเลสไตลเวียดนาม พรอมท้ังชมทัศนียภาพของ

อาวฮาลอง 

บาย  ถึงทาเรือฮาลองนําทานเดินทางกลับสูกรุงฮานอย (4 ชั่วโมง) ระหวางทางแวะใหทานไดเลือกชมโรงงานหยก 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตินอยไบ 



 

20.20 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอรเที่ยวบินที่  SL 185 
22.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปน ฮาลอง 5 วัน 4 คนื บิน SL 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดีย่ว 

18 ก.ค.61 22 ก.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 ก.ค.61 29 ก.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

1 ส.ค.61 5 ส.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

8 ส.ค.61 12 ส.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

15 ส.ค.61 19 ส.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

22 ส.ค.61 26 ส.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

29 ส.ค.61 2 ก.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

5 ก.ย.61 9 ก.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

12 ก.ย.61 16 ก.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

26 ก.ย.61 30 ก.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

3 ต.ค.61 7 ต.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

10 ต.ค.61 14 ต.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

17 ต.ค.61 21 ต.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

24 ต.ค.61 28 ต.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

31 ต.ค.61 4 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

7 พ.ย.61 11 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

14 พ.ย.61 18 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

21 พ.ย.61 25 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

28 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

5 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 34 15,900 15,900 14,900 4,000 

12 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

19 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 



 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 รถรางขึ้นกระเชา+กระเชาฟานซีปน 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศ

ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 

วัน มิฉะนั้นถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

26 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 34 15,900 15,900 14,900 4,000 



 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง

ของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหัน

กอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่

บริษัทฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก

การเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

ใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน

เงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทาง

เปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไม

สามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัด

หยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ

ในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนืคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถ

เปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรฐับาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเทีย่ว

ดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิม่ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็

จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 

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

(Triple  

Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตยีงใหญกับ 1 

เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกี่

หองซึ่ง 

 ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟต

ซึ่งขึน้อยู 

กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง** 


