
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ําตกสีเงิน-ตลาดซาปา  (เฝอ/กลางวัน/เยน็) 

05.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD 642(ไม่รวมค่าบริการอาหารร้อน+เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองขาไป) 

 

08.45 น . เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 

เช้า  บริการอาหารเช้า เมนูพิเศษเฝอเวียดนามอันลือช่ือ ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย  เมืองหลวง

ของประเทศเวยีดนาม ที่ตั้งอยูภ่าคเหนือเป็น
เมืองที่มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี  
น าท่านเดินทางขา้มแม่น ้ าแดง แม่น ้ าสาย
ลอยฟ้าที่อยูสู่งกวา่ตวัเมือง ท่านจะเห็น
สะพานเหล็กแห่งแรกของเวยีดนาม ที่
ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของ
ฝร่ังเศส ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุง 
ฮานอยในอดีตไดรั้บการกล่าวขานวา่เ ป็น
เมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกนัวา่
“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มีทะเลสาบและแม่น ้ าลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุง
ฮานอยมีทะเลสาบมากวา่ 12 แห่ง จึงไดช่ื้อวา่ City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกวา่เมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีต



 

ความรุ่งโรจน์ใหน้กัเดินทางไดไ้ปสมัผสัเสน่ห์
เมืองหลวงแห่งน้ีอยา่งไม่เส่ือมคลายชมตวัเมือง 
ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายคุรบ 1000 
ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรักษา
ความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ชม
สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารที่ส าคญั
ต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตลฝ์ร่ังเศส 
ตน้ไมส้องขา้งทางอายกุวา่ร้อยปี ใหค้วามร่มร่ืน 
และสบายตายิง่นกัหลงัจากนั้น เดินทางสู่จังหวัด
ลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกวา่ 245กิโลเมตร เดินทางต่อไปยงั เมืองซาปา  ซ่ึงเป็นอ าเภอ
หน่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขา
ในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ที่สวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนั้นน าท่านเดินทางไปชม
น ้ าตก Silver Water Fall (นํ้าตก ThacBac) นํ้าตกสีเงิน ที่ขึ้นช่ือในเมืองซาปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา่     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท 
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ที่ออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสนั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 



 

วันที่สอง ซาปา-เขาฮามลอง-น่ังรถรางขึน้กระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก  
                   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหาร  น าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิที่สูงที่สุดในซาปา 

ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นราย
ลอ้มไปดว้ยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่าน้ีก็
ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยนูนานในประเทศ
จีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดใน
บรรดายอดอ่ืนๆ คือฟานซีปัน (Fansipan ของ
เทือกเขาหวา่งเหล่ียนเซิน น้ี นบัวา่เป็นยอด
เขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 
เมตรชมทศันียภาพทะเลหมอกบน 
 ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทศัน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านนัง่รถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่
สถานีกระเชา้เพือ่ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้
สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ
ระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นําท่าน
น่ังกระเช้าไฟฟ้า เพือ่ขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขา
สูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมิภาคอินโดจีน 
สูง3,143 เมตร จนไดรั้บการกล่าวขานวา่ 
“หลังคาแห่งอินโดจีน ” สูงที่สุดในอินโดจีน
บนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยา่งยิง่สภาพป่าก็ยงัคง
มีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทวา่การเดินเทา้สู่ยอดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทาง
ที่ค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพ้สิมยัการเดินป่าจากทัว่โลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจ
และช่ืนชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินค่ากระเช้าหน้า
งานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณทีี่ไม่ได้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่     บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกัที่ลาวไก สุดหรูระดับ 5 ดาว Aristo International Hotel 5* 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน - อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย  
            โชว์หุ่นกระบอกน้ํา       (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท้่านได้
เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้งทางและวถีิชีวติของชาวเวยีดนาม 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET 

น าท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต  านานกล่าววา่ ในสมยัที่เวยีดนาม
ท าสงครามสูร้บกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหาร
จากจีนไดส้กัที ท  าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงได้
คาบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท  าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากที่พระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ด้
กลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ 
พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ 
ชม วัด หง๊อกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือวา่ เต่า
ตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัที่อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคา
ถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ 
รองเทา้ ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ต่อมาน าท่านเดิน 
ทางไปชมการแสดง ระบําหุ่นกระบอก ศิลปกรรม
ประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมี
แห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น
กระบอก (เชิดจากในน ้ าผสมผสานกบัเสียงบรรเลง
ของเคร่ืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะ
ละคร) น าเสนอเร่ืองราวในชีวติประจ าวนั ประเพณี 
วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม  

คํา่     บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 
  สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 
 

 

 



 

วันที่ส่ี ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถํา้ตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc)หมายถึงถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าววา่ถ ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย 
สายลมและกระแสน ้ า เม่ือคร้ังน ้ าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตาม
แม่น ้ า Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝ่ังแม่น ้ าซ่ึงมีความยาวหลาย
กิโลเมตร Tam Cocตามต านานกล่าววา่ถ ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน ้ า เม่ือคร้ังน ้ าทะเลยงัท่วมถึง 
ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวา่งการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ย
หลินของจีน”เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือกระจาด ล่องเรือผา่นทอ้งน ้ า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้วยามฤดูเก็บเก่ียวก็
จะมีชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอยา่งเพลินตา สลบักบัทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองฮาลองระหวา่งทางชมสภาพความเป็นอยูแ่ละวถีิชีวติอาคารบา้นเรือนในปัจจุบนัของชาวเวยีดนาม  
ซ่ึงที่ฮาลองน้ีท่านจะไดช้มความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างดว้ยความงดงามดัง่ภาพวาดโดยจิตรกรเอก  
อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะ และไดรั้บการพจิารณาประกาศเป็น “มรดกโลก” 

คํา่     บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 



 

  หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Marketเมืองฮาลอง ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถํา้นางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ 
           (เช้า/กลางวัน-SEAFOOD/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพือ่ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรคส์ร้างดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดย
จิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโกอ่าวแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆทั้ง
เกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯน าท่านชม ถํา้สวรรค์ ชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่า
ประทบัใจยิง่นกัถ ้าแห่งน้ีเพิง่ถูกคน้ พบเม่ือไม่นานมาน้ีไดมี้การประดบัแสงสีตามผนงัและมุมต่างๆในถ ้าซ่ึง
บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีที่ลงตวัท าใหเ้กิด
จินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมงักรเสาค ้าฟ้าพระพทุธรูปศิวลึงคช์มแพชาวประมง ซ่ึงเป็นวถีิชีวติของชา ว
ฮาลองจะสร้างแพท าเป็นที่อยูอ่าศยัและมีกะชงัไวส้ าหรับเล้ียงสตัวท์ะเลเช่นกุง้หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซ้ือ
อาหารทะเลสดๆจากที่น่ีไดน้ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซ่ึงถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะ
เล็กๆ  2 เกาะหนัหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่ละท่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม  
บ่าย  ถึงท่าเรือฮาลองน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางแวะใหท้่านไดเ้ลือกชมโรงงานหยก 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 
20.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 645 

** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 รถรางขึน้กระเช้า+กระเช้าฟานซีปัน 
 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5 วนั 4 คืน บิน FD 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

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

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

06 ม.ิย.62 10 ม.ิย.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

20 ม.ิย.62 24 ม.ิย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,500 

04 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 

18 ก.ค.62 22 ก.ค.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,500 

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

01 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500 

08 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 17,900 17,900 16,900 3,500 

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

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



 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล , วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน             

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป  แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 



 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า  ทางบริษัทฯ  จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า  – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 



 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน 
(Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 
1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียงไม่กี่

ห้องซ่ึง ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน  ๆ

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


