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วนัแรก กรงุเทพฯ- กรงุฮานอย – ลาวไก – ซาปา - ถา่ยรปูชายแดนเวยีดนาม+จนี+ลาวไก+ตลาดซาปา  
                             (เฝอ/กลางวนั/เย็น) 

04.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ ประต ู7 
Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

07.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอยโดยเทีย่วบนิ SL 180  
**สําหรบัพเีรยีด ต ัง้แตว่นัที ่29 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป ไฟลท์บนิขาไป จะออกจาก สนามบนิดอนเมอืง เวลา 

07.10 น.  
และถงึสนามบนินานาชาตนิอยไบ เวยีดนาม เวลา 09.05 น. เวลานดัหมายทีส่นามบนิดอนเมอืง 04.00 น.** 

 

 

 
 
09.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศ

ไทย) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้เมนพูเิศษ  

เฝอเวยีดนามอนัลอืชือ่ ณ รา้นอาหาร 
จากนัน้  เดนิทางสู ่กรงุฮานอย เมืองหลวงของประเทศ

เวียดนาม ที่ตั ้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มี

ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  เดนิทาง
ขา้มแม่น ้าแดง แม่น ้าสายลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูกว่าตัว
เมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของ

เวียดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟล
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ของฝรั่งเศส ปัจจุบันใชเ้ฉพาะรถไฟเทา่นัน้ กรุงฮานอยในอดตีไดร้ับการกลา่วขานว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุ
ในเอเชยี เรยีกกนัว่า“Little Parris”เป็นเมอืงหลวงทีไ่ดร้ับการวางผังเมืองไวอ้ย่างด ีมีทะเลสาบและแม่น ้า
ลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมทีะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จงึไดช้ือ่ว่า City of Lakes มีถนนหนทางทีร่่มรื่น

ดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอนิโดจีน 
ปัจจุบันฮานอยยังเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจนใ์หนั้กเดนิทางไดไ้ปสมัผัสเสน่หเ์มืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสือ่ม
คลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซ ึง่จะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมือง

หลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชม
สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตกึ อาคารทีส่ าคญัตา่งๆ ยังคงเป็นการกอ่สรา้ง สไตลฝ์รั่งเศส ตน้ไมส้องขา้งทาง

อายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรื่น และสบายตายิง่นักหลังจากนัน้เดนิทางสูจ่งัหวดัลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจาก
โนยบ่าย ดว้ยระยะทางกว่า 245กโิลเมตร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงซาปา ซ ึง่เป็นอ าเภอหนึง่ตัง้อยู่ในจังหวัดลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กโิลเมตร 
(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) ตัง้อยู่สงูกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตรระหว่างทางแวะ

ถา่ยรูปทีช่ายแดนเวยีดนามจนี 
 

 
 
คํา่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลดั 

พาทกุทา่นชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าตา่งๆ ทีอ่อกมาจับจ่ายซือ้ขายกนัอย่างมสีสีนั 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง ซาปา-ชมหมูบ่า้นก ัต๊ก ัต๊-นํา้ตกสเีงนิ-น ัง่รถรางขึน้เขาฟานซปีนั-ซาปา  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat 
Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า 

ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขา
ในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้ว
แบบขัน้บันได ทีส่วยงามกวา้งสดุลูก

หูลูกตาจากนั้นน าท่านเดนิทางไป
ชมน ้าตก Silver Water Fall(
นํา้ตก ThacBac) นํา้ตกสเีงนิ ที่

ข ึน้ชือ่ในเมอืงซาปา  หลงัอาหาร น า
ทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุใน

ซาปา ชมทศันียภาพของเมอืงซาปา
รอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา 
และเทือกเขาเหล่านี้ก็ไดท้อดยาว

มาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน 
และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุด

ในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน 
(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเห
ลีย่นเซนินี้ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในแถบอนิโดจนี  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถรางใหมส่ดุจากสถานีซาปาสูส่ถานกีระเชา้เพือ่ข ึน้ยอดเขาฟานซปีนัระยะทางประมาณ 2 

กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทาง ถงึสถานกีระเชา้ นํา
ทา่นน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าเพื่อข ึน้สูฟ่านซปัินยอดเขาสงูสดุแห่งเวียดนามและในภูมภิาคอนิโดจีน จนไดร้ับการ
กล่าวขานว่า “หลงัคาแหง่อนิโดจนี” สูงที่สดุในอนิโดจีนบนความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 

เมตร และมีความหลากหลายทางชวีภาพสงูอย่างยิง่สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก
ทว่าการเดนิเทา้สูย่อดเขาแห่งนี้ไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่อ่นขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมัย
การเดนิป่าจากทัว่โลกเลอืกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและชืน่ชมความงามของผืนป่า

ดนิรอ้นแห่งเอเชยี 
หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซปีนัอาจจะมกีารปิดปรบัปรงุซึง่จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯจะทํา

การคนืเงนิคา่กระเชา้หนา้งานทา่นละ 1,000 บาทคะ่ ในกรณีทีไ่มไ่ดข้ ึน้กระเชา้ฟานซปีนั 
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คํา่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-สะพานแสงอาทติย-์วดัหงอ๊กซนิ-โชวห์ุน่กระบอกนํา้ (เชา้/กลางวนั/

เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนัน้ น าท่านเดนิทางสูเ่มือง ฮานอยเดนิทาง

โดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมบรรยากาศธรรมชา่ตทิัง้ 2 ขา้ง
ทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม จากนัน้ น าทา่นสู ่รา้นหยกและเยือ่ไผ ่

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ SEN BUFFET 

น าทา่น ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกลา่ววา่ ในสมัยที่
เวยีดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่ังไม่สามารถ

เอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทยั เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ ไดม้เีตา่ขนาด
ใหญ่ตวัหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท าสงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานัน้ 
พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอกีครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึ

สงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสู่

กลางทะเลสาบคนืดาบ ชม วดัหงอ๊กเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ 

ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เตา่ตวันี้ คอืเตา่ศกัด ิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาชา้
นาน 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 CODE : BIV02 
 

 

 

 

  
 
จากนัน้ น าท่าน ชมการแสดง  ระบําหุ่นกระบอก

นํ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลักษณ์ของ

ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจาก
ในน ้ าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่อง

ดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) 
น าเสนอเรื่องราวในชีว ิตประจ าวัน ประเพณี 

วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถงึ
เมอืงหลวงฮานอย 

 

 
 

 
 

คํา่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีพ่กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ฮานอย-นงิกบ์งิห-์ลอ่งเรอืชมถํา้ตามกก๊-อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย-กรงุเทพฯ  (เชา้/

กลางวนั/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูน่งิหบ์งิกต์ามก๊ก (Tam Coc)หมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกลา่ววา่ถ ้านี้ถกู

บรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้น ้าทะเลยังทว่มถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฏเป็นหลกัฐาน
ลงเรอืพายลอ่งตามแมน่ ้า Hoang Longในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทศันียภ์าพ ภเูขาสองฝ่ัง
แม่น ้าซ ึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร Tam Cocตามต านานกลา่ววา่ถ ้านี้ถกูบรรจงสรา้งโดย สายลมและ

กระแสน ้า เมือ่ครัง้น ้าทะเลยังทว่มถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพทีป่รากฏในระหวา่งการ
เดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน “กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกบัการน่ังเรอืกระจาด ลอ่งเรอืผ่านทอ้งน ้า 
สองขา้งทางเป็นทุง่นาขา้ว ยามฤดเูกบ็เกีย่วกจ็ะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลนิตา สลบักบัทศันียภาพของ

ภเูขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติ ิ 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางกลบัสู ่เมอืงฮานอย จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นได ้
เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตนิอยไบ 
21.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอรเ์ทีย่วบนิที ่ SL 185 
23.10 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
 

**สําหรบัพเีรยีด ต ัง้แตว่นัที ่29 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป ไฟลท์บนิขากลบัจะออกจาก สนามบนินานาชาติ
นอยไบ 

เวลา 20.20 น. และถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ เวลา 22.20 น.** 
........................................................................................................................................  
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อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซปีนั นงิหบ์งิก ์4 วนั 3 คนื บนิ SL 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

22 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 25+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 3,500 

03 ม.ค.63 06 ม.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

10 ม.ค.63 13 ม.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

17 ม.ค.63 20 ม.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

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 ม.ีค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

06 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 ม.ีค.63 16 ม.ีค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

27 ม.ีค.63 30 ม.ี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 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง
เดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนํีา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 รถรางขึน้กระเชา้+คา่กระเชา้ฟานซปีนั 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% 

 คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพ ิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยุดงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้
ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ800บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม
ของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํา้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิ
คะ่) 

 
 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทกี่อนการ

เดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ
กอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจําใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

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 
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 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจําท ัง้หมด 
 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 
กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทํา
การเลือ่น            การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ

ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ : 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผู ้
เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่น

วนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้
กอ่นทําการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหาก
ไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่นํา้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหาก
อายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ

หรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ
,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ
เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุ ีเ่กดิ
จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 CODE : BIV02 
 

 

 

 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารชํารดุ เปียกนํา้ การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊มลาย

การต์นู ทีไ่มใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการ
เดนิทางทกุคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม 
อาจทําใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีทํ่าใหใ้บหนา้
เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นญุาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร ์
วา่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ

ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน ส ิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 
 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่

ทวัรเ์พ ิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
  

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกั
แบบ 3 ทา่น (Triple Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ3ทา่น 

อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 
 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบนํา้บางโรงแรมแตล่ะ
ช ัน้จะมเีพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่ ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้น

ละช ัน้และบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 


