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วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมูบ่า้นก ัต๊ก ัต๊-น า้ตกสเีงนิ-ตลาดซาปา  (เฝอ/กลางวนั/เย็น) 

04.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 
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06.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดยเทีย่วบนิ FD 642(ไมร่วมคา่บรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่บนเครือ่งขาไป) 
08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมนูพเิศษเฝอเวยีดนามอนัลอืชือ่ ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทีต่ัง้อยูภ่าคเหนือเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน
กวา่ 2,000 ปี  น าทา่นเดนิทางขา้มแมน่ ้าแดง แมน่ ้า

สายลอยฟ้าทีอ่ยูส่งูกวา่ตัวเมอืง ทา่นจะเหน็สะพาน
เหล็กแหง่แรกของเวยีดนาม ทีอ่อกแบบโดย

สถาปนคิหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปัจจบุันใชเ้ฉพาะ
รถไฟเทา่นัน้ กรงุ 
ฮานอยในอดตีไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงหลวง

ทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี เรยีกกันวา่“Little Parris”
เป็นเมอืงหลวงทีไ่ดรั้บการวางผังเมอืงไวอ้ยา่งด ีมี
ทะเลสาบและแมน่ ้าลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรงุ

ฮานอยมทีะเลสาบมากวา่ 12 แหง่ จงึไดช้ือ่วา่ City 
of Lakes มถีนนหนทางทีร่ม่รืน่ดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มี
อาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ทีง่ดงามโดด

เดน่มากกวา่เมอืงใด ๆ ในอนิโดจนี ปัจจบุันฮานอย
ยังเหลอืรอยอดตีความรุง่โรจน์ใหนั้กเดนิทางไดไ้ป
สมัผัสเสน่หเ์มอืงหลวงแหง่นี้อยา่งไมเ่สือ่มคลายชม

ตัวเมอืง ฮานอย นครหลวงเกา่แก ่ซึง่จะมอีายคุรบ 
1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแหง่นี้ยงัคงรักษาความเป็น
เอกลักษณไ์ดอ้ยา่งเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ อาคารทีส่ าคัญตา่งๆ ยังคงเป็นการกอ่สรา้ง สไตล์

ฝร่ังเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายกุวา่รอ้ยปี ใหค้วามรม่รืน่ และสบายตายิง่นักหลงัจากนัน้ เดนิทางสูจ่งัหวดัลาวไกโดย
เสน้ทางดว่นจากโนยบา่ย ดว้ยระยะทางกวา่ 245กโิลเมตรเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงซาปา ซึง่เป็นอ าเภอหนึง่ตัง้อยูใ่น

จังหวัดลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) 
   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat 
Village หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความ

เป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบ
ขัน้บนัได ทีส่วยงามกวา้งสดุลกูหลูกูตาจากนัน้น าทา่น

เดนิทางไปชมน ้าตก Silver Water Fall (น า้ตก 
ThacBac) น า้ตกสเีงนิ ทีข่ ึน้ชือ่ในเมอืงซาปา 

ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ชาบู

หมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั 
พาทกุทา่นชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขา
เผ่าตา่งๆ ทีอ่อกมาจับจ่ายซือ้ขายกันอยา่งมสีสีนั 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพั่ก HOLIDAY SAPA 
HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ซาปา-เขาฮามลอง-น ัง่รถรางขึน้กระเชา้ฟานซปัีน-ถา่ยรูปชายแดนเวยีดนาม+จนี+ลาวไก  
           (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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หลังอาหาร  น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิที่สงูที่สดุในซาปา ชมทัศนียภาพของเมอืงซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา และ
เทอืกเขาเหลา่นี้ก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยนูนานในประเทศจนี และจะมยีอดเขาทีส่งูโดดเดน่ทีส่ดุในบรรดายอดอืน่ๆ 
คอืฟานซปัีน(Fansipan) ของเทอืกเขาหวา่งเหลีย่นเซนินี้ นับวา่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในแถบอนิโดจนี สงูถงึ 3,143 

เมตรชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิทีส่วยงาม ชมทวิทัศน์เมอืงซาปาใน
มมุมองแบบพาโนรามา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านน่ังรถรางใหม่สดุจากสถานีซาปา สูส่ถานีกระเชา้เพือ่ขึน้ยอดเขาฟานซปัีนระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร 
ทา่นจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง ถงึสถานกีระเชา้ น าทา่นน ัง่กระเชา้

ไฟฟ้าเพือ่ข ึน้สูฟ่านซปัินยอดเขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนี สงู3,143 เมตร จนไดรั้บการกลา่วขานว่า 
“หลงัคาแห่งอนิโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความ
หลากหลายทางชวีภาพสงูอยา่งยิง่สภาพป่าก็ยังคงมคีวามสมบรูณ์และสวยสดงดงามมากทวา่การเดนิเทา้สูย่อดเขาแหง่

นี้ไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางที่ค่อนขา้งชัน จนมีเฉพาะผูพ้ ิสมัยการเดนิป่าจากทั่วโลกเลือกเป็น
จุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลังใจและชืน่ชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแหง่เอเชยี 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซปัีนอาจจะมกีารปิดปรบัปรุงซึง่จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯจะท าการคนื

เงนิคา่กระเชา้หนา้งานทา่นละ 1,000 บาทคะ่ ในกรณีทีไ่มไ่ดข้ ึน้กระเชา้ฟานซปัีน 
ค า่     บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพั่กทีล่าวไก สุดหรูระดบั 5 ดาว Aristo International Hotel 5* 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วนัทีส่าม ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – สะพานแสงอาทติย ์– วดัหงอ๊กซนิ - อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย  
            โชวห์ุน่กระบอกน า้       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลังจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮานอยเดนิทางโดยรถโคช้

ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมบรรยากาศธรรมชา่ตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของ

ชาวเวยีดนาม จากนัน้ น าทา่นสู ่รา้นหยกและเยือ่ไผ ่
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ SEN BUFFET 
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น าทา่นชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นี้มตี านานกลา่ววา่ ในสมัยทีเ่วยีดนามท า
สงครามสูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนีได ้
สกัท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแหง่นี ้ไดม้เีตา่ขนาดใหญต่ัวหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมา

ใหพ้ระองค ์เพือ่ท าสงครามกับประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกีครัง้ 
และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ 
ทะเลสาบแหง่นี ้

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
น าทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสูก่ลาง

ทะเลสาบคนืดาบ ชม วดั หงอ๊กเซนิ วัดโบราณ 
ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สต๊าฟ 
ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวนี้ คอืเตา่ศักดิส์ทิธิ ์

1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้มาเป็นเวลาชา้
นาน น าทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  มสีนิคา้

ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ ตอ่มา น าทา่นเดนิทาง
ไปชมการแสดง ระบ าหุน่กระบอก ศลิปกรรมประจ า

ชาต ิเอกลักษณข์องประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีว
ในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก (เชดิ
จากในน ้าผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรี

เวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอ
เรือ่งราวในชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาว
เวยีดนาม  

ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ฮานอย-นงิกบ์งิห-์ลอ่งเรอืชมถ า้ตามกก๊-ฮาลอง-รา้นยา-ตลาดกลางคนืเมอืงฮาลอง (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่ตามกก๊ (Tam Coc)
หมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกลา่ววา่ถ ้านี้ถกูบรรจง

สรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้น ้าทะเลยังทว่ม
ถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐานลงเรอืพาย
ลอ่งตามแมน่ ้า Hoang Long ในชว่งแรกของการเดนิทาง

ทา่นจะไดช้มทัศนียภ์าพ ภเูขาสองฝ่ังแมน่ ้าซึง่มคีวาม
ยาวหลายกโิลเมตร Tam Cocตามต านานกลา่ววา่ถ ้านี้ถกู
บรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้น ้าทะเล

ยังทว่มถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐาน 
ภาพทีป่รากฏในระหวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรยีบ
เหมอืน “กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกับการน่ังเรอื

กระจาด ลอ่งเรอืผ่านทอ้งน ้า สองขา้งทางเป็นทุง่นาขา้ว
ยามฤดเูก็บเกีย่วก็จะมชีาวไร ่ชาวนา ใหเ้ห็นอยา่งเพลนิ
ตา สลับกับทัศนียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่ สลับซบัซอ้นราวกับภาพสามมติ ิ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมอืงฮาลองระหวา่งทางชมสภาพความเป็นอยูแ่ละวถิชีวีติอาคารบา้นเรอืนในปัจจุบันของชาวเวยีดนาม  

ซึง่ทีฮ่าลองนีท้า่นจะไดช้มความงามตามธรรมชาต ิทีส่รรสรา้งดว้ยความงดงามดั่งภาพวาดโดยจติรกรเอก  
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อา่วฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะ และไดรั้บการพจิารณาประกาศเป็น “มรดกโลก” 
ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  หลังอาหารน าทา่นชอ้ปป้ิง Night Marketเมอืงฮาลอง ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมของฝากของทีร่ะลกึจากเมอืงฮาลอง 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพั่ก  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ ฮาลอง-ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพรอบอา่วฮาลอง-ถ า้นางฟ้า-รา้นหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ 
   (เชา้/กลางวนั-SEAFOOD/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตาม
ธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติรกรเอก

อา่วฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะไดรั้บ
การประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอา่วแหง่นี้เต็มไป
ดว้ยภเูขาหนิปนูมากมายระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มความ

งามของเกาะตา่งๆทัง้เกาะหมาเกาะแมวเกาะไกช่นฯลฯน าทา่นชม
ถ า้สวรรคช์มหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแตส่วยงามและน่า
ประทับใจยิง่นักถ ้าแหง่นี้เพิง่ถกูคน้พบเมือ่ไมน่านมานี้ไดม้กีาร

ประดับแสงสตีามผนังและมมุตา่งๆในถ ้าซึง่บรรยากาศภายในถ ้า
ทา่นจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย์

แสงสทีีล่งตัวท าใหเ้กดิจนิตนาการรปูรา่งตา่งๆมากมายทัง้รปูมังกร
เสาค ้าฟ้าพระพทุธรปูศวิลงึคช์มแพชาวประมงซึง่เป็นวถิชีวีติของ
ชาวฮาลองจะสรา้งแพท าเป็นทีอ่ยูอ่าศัยและมกีะชงัไวส้ าหรับเลีย้งสตัวท์ะเลเชน่กุง้หอยปปูลาทา่นสามารถเลอืกซือ้

อาหารทะเลสดๆจากทีน่ี่ไดน้ าทา่นชมเกาะไกจู่บกนัซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณข์องอา่วฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 
เกาะหันหนา้เขา้หากันคลา้ยๆกับไกห่รอืนกแลว้แตจ่นิตนาการของแตล่ะทา่น 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตลเ์วยีดนาม  

บา่ย  ถงึทา่เรอืฮาลองน าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุฮานอย (4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางแวะใหท้า่นไดเ้ลอืกชมโรงงานหยก 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตนิอยไบ 
20.50 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD 645 

** มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

22.40 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุระหว่าง
การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 รถรางขึน้กระเชา้+กระเชา้ฟานซปัีน 

 

 
 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซปัีน ฮาลอง 5 วนั 4 คนื บนิ FD 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

25 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,500 

02 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

09 ต.ค.62 13 ต.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 

16 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 

23 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 

30 ต.ค.62 03 พ.ย.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

06 พ.ย.62 10 พ.ย.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 

13 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

20 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 

27 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

04 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24+1 17,900 17,900 16,900 3,500 

11 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

18 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

25 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 

08 ม.ค.62 12 ม.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

15 ม.ค.62 19 ม.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

22 ม.ค.62 26 ม.ค.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

29 ม.ค.62 02 ก.พ.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ1,000บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของ
ประเทศ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 
 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 
กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการเลือ่น            

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได้

ตามความเป็นจรงิ 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่
เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธ ิเ์ลือ่นวนั

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทาง
บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่น

เวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 
 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึ
และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดั
หยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่
กรมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ

(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 



 
 
 
 
 

CODE: BIV14 

 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุ ีเ่กดิจากความ
ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ

เปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊มลายการต์นู ที่

ไมใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุคร ัง้ หาก 
ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายก็ุตาม อาจท าให้

ทา่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้ง
ท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่ว 

คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอ

ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและอาหารทะเล

ก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 
ทา่น (Triple Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1
เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 

 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรมแตล่ะช ัน้จะมเีพยีง
ไมก่ีห่อ้งซึง่ ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละช ัน้และบางโรงแรม
อาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 


