
 
 

 



 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกัต๊กัต๊-ชมน า้ตกสีเงิน-ตลาดซาปา  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

04.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบนิไทยแอร์เอเชียประตู 1 Air Asia (FD) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (รับชุดของแถมที่หัวหน้าทัวร์ ณ วนัเดินทางค่ะ) 
06.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน FD 642 (ไม่รวมค่าบริการอาหารร้อน+เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองขาไป) 

 
 

 
08.30 น . เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 
เช้า  บริการอาหารเช้าเมนูพเิศษเฝอเวยีดนามอนัลือช่ือ ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามท่ีตั้งอยู่ภาคเหนือเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์

ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดินทางขา้มแม่น ้ าแดง แม่น ้ าสายลอยฟ้าท่ีอยู่สูงกว่าตวัเมือง ท่านจะเห็นสะพาน



 
 

เหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ท่ีออกแบบโดย
สถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปัจจุบันใช้
เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตไดรั้บการ
กล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย 
เรียกกันว่า“Little Parris”เ ป็น เมืองหลวงท่ี
ไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและ
แม่น ้ าล้อมรอบเมือง  เฉพาะก รุงฮานอย มี
ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่ือว่า City of 

Lakes มีถนนหนทางท่ีร่มร่ืนด้วยต้นไมใ้หญ่ มี
อาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอย
อดีตความรุ่งโรจน์ให้นกัเดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เส่ือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นคร
หลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายคุรบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่ง
น้ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่างๆ 
ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตลฝ์ร่ังเศสตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่าร้อยปี ใหค้วามร่มร่ืน และสบายตายิง่นกัหลงัจาก
นั้น เดินทางสู่จงัหวัดลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากโนยบาย ดว้ยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยงัเมือง
ซาปาซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กม.(ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 5 
ชัว่โมง)อยูสู่งกว่าระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 
 



 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาใน
หมู่บ้านน้ีและชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ท่ีสวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาจากนั้ นน าท่านเดินทางไปชม
น ้ าตก Silver Water Fall (น า้ตก ThacBac) น า้ตกสีเงิน ท่ีข้ึนช่ือในเมืองซาปา 

 
ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวน์แดง DALAT** 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสนั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง ซาปา-นั่งรถรางขึน้กระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านนัง่รถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเชา้เพ่ือข้ึน ยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร 
ท่านจะได้สัมผัสกบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า 
เพ่ือข้ึนสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนไดรั้บการกล่าวขานว่า 
“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงอยา่งยิง่สภาพป่าก็ยงัคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเทา้สู่ยอดเขา



 
 

แห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลยเพราะสภาพเสน้ทางท่ีค่อนขา้งชนัจนมีเฉพาะผูพิ้สมยัการเดินป่าจากทัว่โลกเลือกเป็น
จุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 

   
 

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมกีารปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะท าการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างาน
ท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณทีี่ไม่ได้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 
 

 
 
 



 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น   เดินทางสู่เมือง ฮานอย โดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5ชัว่โมง) 
ค า่      บริการอาหารเยน็ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ า้ตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc)หมายถึงถ  ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าว
ว่าถ  ้ าน้ีถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน ้ าเม่ือคร้ังน ้ าทะเลยงัท่วมถึงซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฏเป็น
หลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่น ้ า Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝ่ัง
แม่น ้ าซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามต านานกล่าวว่าถ  ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน ้ า 
เม่ือคร้ังน ้ าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหว่างการเดินทางหลาย
ท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลนิของจนี”เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือกระจาด ล่องเรือผา่นทอ้งน ้ า สองขา้งทางเป็นทุ่งนา
ขา้ว ยามฤดูเก็บเก่ียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอยา่งเพลินตาสลบักบัทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่  

  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิต

อาคารบา้นเรือนในปัจจุบนัของชาวเวียดนาม ซ่ึงท่ีฮาลองน้ีท่านจะไดช้มความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสร้างดว้ย



 
 

ความงดงามดัง่ภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และไดรั้บการ
พิจารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองคก์ารยเูนสโก ้จากนั้น น าท่านสู่ ร้านเย่ือไผ่ และร้านยา 

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารน าท่านช้อปป้ิง Night Market เมืองฮาลอง ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจาก

เมืองฮาลอง สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พกั NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 
วนัที่ส่ี ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ า้นางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ 

                                                                                                                           (เช้า/กลางวนั-ไวน์แดง/ขนมปังบั๋นหมี)่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรค์สร้างดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดย

จิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโกอ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆทั้ง
เกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯน าท่านชมถ ้าสวรรค์ชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่า
ประทับใจยิ่งนักถ  ้าแห่งน้ีเพ่ิงถูกค้นพบเม่ือไม่นานมาน้ีได้มีการประดบัแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ ้าซ่ึง
บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีท่ีลงตัวท าให้เกิด
จินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมงักรเสาค ้ าฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงคช์มแพชาวประมงซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของชาว
ฮาลองจะสร้างแพท าเป็นท่ีอยู่อาศยัและมีกะชงัไวส้ าหรับเล้ียงสตัวท์ะเลเช่นกุง้หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซ้ือ
อาหารทะเลสดๆจากท่ีน่ีไดน้ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะ
เลก็ๆ  2 เกาะหนัหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่ละท่าน 

   
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตล์เวยีดนาม  
 
บ่าย  ถึงท่าเรือฮาลองน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (ประมาณ4 ชัว่โมง)ระหว่างทางแวะใหท่้านไดเ้ลือกชมโรงงาน

หยก  จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผ้า 
รองเท้า ของที่ระลกึต่างๆ ฯลฯ **บริการขนมปังบั๋นหมีแ่ซนวชิสไตล์เวยีดนาม** 



 
 

ได้เวลาสมควร    น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตนิอยไบ 
20.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 645 

(บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พกัเดี่ยว 

09 พ.ย.62 12 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

10 พ.ย.62 13 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

13 พ.ย.62 16 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

16 พ.ย.62 19 พ.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

17 พ.ย.62 20 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

20 พ.ย.62 23 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

23 พ.ย.62 26 พ.ย.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

24 พ.ย.62 27 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

27 พ.ย.62 30 พ.ย.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

30 พ.ย.62 03 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

01 ธ.ค.62 04 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

02 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

04 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

05 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

08 ธ.ค.62 11 ธ.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

09 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

10 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

14 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 



 
 

15 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

21 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

22 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24 17,900 17,900 16,900 3,500 

30 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 24 16,900 16,900 15,900 3,500 

04 ม.ค.63 07 ม.ค.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

08 ม.ค.63 11 ม.ค.63 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

11 ม.ค.63 14 ม.ค.63 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

18 ม.ค.63 21 ม.ค.63 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

19 ม.ค.63 22 ม.ค.63 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

25 ม.ค.63 28 ม.ค.63 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

30 ม.ค.63 02 ก.พ.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

01 ก.พ.63 04 ก.พ.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

06 ก.พ.63 09 ก.พ.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

08 ก.พ.63 11 ก.พ.63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

13 ก.พ.63 16 ก.พ.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

15 ก.พ.63 18 ก.พ.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

20 ก.พ.63 23 ก.พ.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

22 ก.พ.63 25 ก.พ.63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

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 



 
 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัตเิหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่ารถรางรถรางขึน้กระเช้า+กระเช้าฟานซีปัน 

 
 
 

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 

02 เม.ย.63 05 เม.ย.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 

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 



 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เล่ือนวนัเดินทาง
หรือยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 



 
 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน า้เงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัตเิหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 



 
 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

รายละเอยีดห้องพกัที่ประเทศเวยีดนาม 
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดีย่ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม 
 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทดัรัต และไม่มอ่ีางอาบน า้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมเีพยีง

ไม่กีห้่องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มลีฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง**  


