
 

 

 

 2VN-657 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บงิห์ ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (SL)  

 เดนิทางโดยสายการบนิไทยไลอ้อนแอร์ 
 

ชมนาขัน้บันได ซาปา หลังคาอินโดจีน 
น่ังกระเช้าขึน้เขา ฟานซีปัน ยอดเขาสูงท่ีสุดในอินโดจีน 

ทะเลน่ังเรือกระจาดชม ถ า้ตามก๊ก 
พเิศษ!! พักซาปา 2 คืน 

                                                        



 
12 - 15 ต.ค. 61  14,900.- 
28 - 31 ธ.ค. 61  17,999.- 

30 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62  17,999.- 
เดก็ **ต ่ากว่า 12 ปี ลด 1,000 บาท *พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 
ผู้ใหญ่** พักเดี่ยว  เพิ่ม 3,500 บาท/ท่าน 

 
เมนูพเิศษ :: SEN BUFFET เมนชูาบปูลาแซลมอน + ไวน์แดง DALAT 
พเิศษ :: ชมโชว์หุน่กระบอกน า้ 
ของแถม :: ชดุซินจา่ว 
 

วันท่ี 1 :: กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา  
                                                                 (เฝอ/กลางวนั/เย็น) 

05.00 น. 
คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 7 
Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารให้กบัทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.10 น. 
ออกเดนิทางสู ่ฮานอย โดย ไทยไลออนแอร์ เท่ียวบนิท่ี SL 180 
09.05 น. 

http://bit.ly/2NMk5YE


เดนิทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เมนูพเิศษ เฝอเวียดนามอันลือช่ือ 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 

กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีตัง้อยู่ภาคเหนือเป็นเมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี  น า
ทา่นเดนิทางข้ามแมน่ า้แดง แมน่ า้สายลอยฟ้าท่ีอยูส่งูกวา่ตวัเมือง ทา่นจะเห็นสะพานเหล็กแหง่แรกของเวียดนาม  
ท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปัจจบุนัใช้เฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกลา่วขานว่า
เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกันว่า  “Little Parris” เป็นเมืองหลวงท่ีได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มี
ทะเลสาบและแม่น า้ล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่ือว่า City of Lakes มีถนน
หนทางท่ีร่มร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเดน่มากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน 
ปัจจบุนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นกัเดินทางได้ไปสมัผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนีอ้ย่างไม่เส่ือมคลายชม
ตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนีย้ังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก 
อาคารท่ีส าคญัตา่งๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝร่ังเศส ต้นไม้สองข้างทางอายกุวา่ร้อยปี ให้ความร่มร่ืน และสบาย
ตายิ่งนกัหลงัจากนัน้ 

หลงัจากเดนิทางสู ่จังหวัดลาวไก โดยเส้นทางดว่นจากโนยบา่ย ด้วยระยะทางกวา่ 245กิโลเมตร 
 
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
เดินทางตอ่ไปยงั เมืองซาปา ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลา
เดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) ตัง้อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 1500 เมตรระหว่างทางแวะถ่ายรูปท่ีชายแดน
เวียดนามจีน 
 
ค ่า 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท 
 
พาทกุทา่นชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปด้วยชาวเขาเผา่ตา่งๆ ท่ีออกมาจบัจา่ยซือ้ขายกนัอย่างมีสีสนั 
 
พกั HOLIDAY SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วันท่ี 2 :: ซาปา-ชมหมู่บ้านก๊ัตก๊ัต-น า้ตกสีเงนิ-น่ังรถรางขึน้เขาฟานซีปัน-ซาปา  
                                                                              (เช้า/กลางวัน/เยน็) 



เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนัน้น าท่านหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บ้านนีแ้ละชมแปลงนาข้าวแบบขัน้บนัได ท่ีสวยงามกว้างสดุลูกหลูกูตาจากนัน้น าท่านเดินทางไปชมน า้ตก Silver 

Water Fall (น า้ตก ThacBac) น า้ตกสีเงนิ ท่ีขึน้ช่ือในเมืองซาปาหลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ จดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุใน
ซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านีก็้ได้ทอดยาวมาจาก
มณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสูงโดดเด่นท่ีสุดในบรรดายอดอ่ืนๆ คือฟานซีปัน (Fansipan) ของ
เทือกเขาหวา่งเหล่ียนเซินนี ้เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในแถบอินโดจีน 
 
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
น าท่านน่ังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพ่ือขึน้ ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า น าท่านน่ัง
กระเช้าไฟฟ้าเพ่ือขึน้สู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รับการ
กล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สงูท่ีสดุในอินโดจีนบนความสงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยงัคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่
ยอดเขาแห่งนีไ้ม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางท่ีค่อนข้างชนั จนมีเฉพาะผู้พิสมยัการเดินป่าจากทัว่โลก
เลือกเป็นจดุหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผืนป่าดินร้อนแหง่เอเชีย 
 
 

หมายเหต ุ: หมายเหต ุ: กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะท าการ
คืนเงินคา่กระเช้าหน้างานทา่นละ 1,000 บาทคะ่ ในกรณีท่ีไมไ่ด้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 

 
ค ่า 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 
พกั HOLIDAY SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วันท่ี 3 :: ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทติย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน า้  
                                                                              (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 



น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัการชม
บรรยากาศธรรมชา่ตทิัง้ 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 
 
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิณ SEN BUFFET 
 
น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมี้ต านานกล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนาม
ท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไม่สามารถเอาชนะทหารจาก
จีนได้สกัที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทยั เม่ือได้มาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งนี ้ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตวัหนึ่งได้คาบดาบ
วิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมานัน้ พระองค์ได้กลบัไปท าสงคราม
อีกครัง้ และได้รับชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านเมืองสงบสขุ เม่ือเสร็จศกึสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน 
ณ ทะเลสาบแห่งนี ้น าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัด
โบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มีความเช่ือวา่ เตา่ตวันี ้คือเตา่ศกัดิส์ิทธ์ิ 1 
ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาช้านาน ตอ่มาน าทา่นเดินทางไป ชมการแสดง ระบ าหุ่นกระบอก
น า้ ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น
กระบอก (เชิดจากในน า้ผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอ
เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกลา่วถึงเมืองหลวงฮานอย 
 
ค ่า 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 
พกั DELIGHT HANOI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วันท่ี 4 :: ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ า้ตามก๊ก-อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ 
                                                                                (เช้า/กลางวัน/-) 

เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
น าทา่นเดนิทางสูน่ิงห์บิงก์ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ า้สามถ า้ ตามต านานกลา่ววา่ถ า้นีถ้กูบรรจงสร้างโดย สาย
ลมและกระแสน า้ เม่ือครัง้น า้ทะเลยงัท่วมถึง ซึ่งยงัคงมีรอยคราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่น า้ 
Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทศันีย์ภาพ ภูเขาสองฝ่ังแม่น า้ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร 
Tam Cocตามต านานกล่าวว่าถ า้นีถู้กบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน า้ เม่ือครัง้น า้ทะเลยงัท่วมถึง ซึ่งยังคงมี
รอยคราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน” 
เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือกระจาด ลอ่งเรือผา่นท้องน า้ สองข้างทางเป็นทุง่นาข้าว ยามฤดเูก็บเก่ียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา 
ให้เห็นอยา่งเพลินตา สลบักบัทศันียภาพของภเูขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซ้อนราวกบัภาพสามมิติ 



 
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
เดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย จากนัน้น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรร
มากมาย กระเป๋า เสือ้ผ้า รองเท้า ของท่ีระลกึตา่งๆ ฯลฯ 
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตนิอยไบ 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินนานาชาตนิอยไบ เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 
20.20 น. 
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบนิท่ี SL 185 
 
22.20 น. 
เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

 

 

 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

 ราคาต่อท่านส าหรับรอบการเดนิทางที่ : 12-15 ตุลาคม 2561      

ลักษณะการเข้าพัก ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาทา่นละ 14,900 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 14,900 

เดก็ (04-11 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไมมี่เตียง) ราคาทา่นละ 13,900 

ผู้ใหญ่ ต้องการพกัเด่ียว จา่ยเพิ่มทา่นละ 3,500 

 
ราคาต่อท่านส าหรับรอบการเดนิทางที่ : 28-31 ธันวาคม 2561      

ลักษณะการเข้าพัก ราคา 



ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาทา่นละ 17,999 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 17,999 

เดก็ (4-11 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาทา่นละ 16,999 

ผู้ใหญ่ ต้องการพกัเด่ียว จา่ยเพิ่มทา่นละ 3,500 

 
 
ราคาต่อท่านส าหรับรอบการเดนิทางที่ : 30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562      

ลักษณะการเข้าพัก ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาทา่นละ 17,999 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 17,999 

เดก็ (4-11 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาทา่นละ 16,999 

ผู้ใหญ่ ต้องการพกัเด่ียว จา่ยเพิ่มทา่นละ 3,500 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัห้องละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต้่องการเพิ่มเงินพกัห้องเด่ียว) 
อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมือ้ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ (สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์) 
คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
คา่ไกด์ท้องถ่ินและหวัหน้าทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
น า้หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนักต้องไม่เกิน 7 

กิโลกรัม 
รถรางขึน้กระเช้า+คา่กระเช้าฟานซีปัน 



ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 
คุ้มครองผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุตัง้แต ่1 เดือนขึน้ไป และผู้ เอาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ ท่ีมีอายสุงูกว่า 
70 ปี ขึน้ไป ค่าชดเชยทัง้หลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยท่ีระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทัง้นี ้
ย่อมอยู่ในข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทหรื
อจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
การประกันไม่คุ้มครอง 
 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการท่ีเก่ียวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม
, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ 
อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 
 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

คา่ท าหนงัสือเดนิทาง และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 
คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบนิก าหนด 20 กิโลกรับตอ่ทา่น 
ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ได้

ระบไุว้ในรายการ 
 

คา่ใช้จา่ยอนัเกิดจากความลา่ช้าของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดนิทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับ

ทปิค่ะ)เงื่อนไขการจอง 
 
การจองและส ารองท่ีน่ัง 
1. วางเงินมดัจ า ภายใน 24 ชม. หลงัการจอง ทา่นละ 5,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ถือวา่สละสิทธ์ิ และไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการเดนิทาง 
 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบนิการันตีการจ่ายเงินลว่งหน้าเตม็ 100% ซึง่เม่ือจองและจา่ยมดั 
   จ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไมมี่การคืนคา่มดัจ าใดๆ ทัง้สิน้ และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว หากมีการยิก 
   เลิกหรือขอเล่ือนการเดนิทาง ผู้จองจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทวัร์ทัง้หมดหรือบางสว่นได้  
   เว้นแต ่
   2.1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผู้ เดนิทางใหมม่าแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม ่ 
       หกัคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  
   2.2 ผู้จองยกเลิกการเดนิทาง ตัว๋เคร่ืองบนิได้ออกไปแล้ว แตส่ามารถหาผู้ เดนิทางใหมม่าแทนได้ในวนัเดมิ ผู้  
       ยกเลิกต้องรับผิดชอบช าระคา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ + คา่ตัว๋เคร่ืองบนิใหม่ทัง้หมดในโปรแกรม และ    
       วนัเดนิทางนัน้ๆ + สว่นตา่งของภาษีน า้มนัเชือ้เพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริษัทฯ จะหกัคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เฉพาะ   
       เทา่ท่ีได้จา่ยไปลว่งหน้าตามจริง เป็น  
3. คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์ ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบใุน
รายการเดนิทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 
การยกเลิกการเดนิทาง 
 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป บริษัทฯจะคืนเงินคา่มดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทัง้สิน้ 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-30 ก่อนเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 



3. ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดนิทาง
ได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ทกุกรณี 
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไมค่รบ
ตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ (15 ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯและผู้ เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทาง
ในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 
6. คณะผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่านขอสงวนสิทธ์ิ
เล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดนิทาง 
7. กรณีท่ีท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน ,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท า
การออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ งให้ทราบล่วงหน้าทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋ วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ
ปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
8. กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถกูปฏิ เสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์และรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 
 
 
หมายเหตุ 
 
1. บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  
2. เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ทอ่งเท่ียวเท่านัน้ (หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไมรั่บผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึง
และไมส่ามารถเดนิทางได้ ) 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยัพิบตัิทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผู้ เดินทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททวัร์) 



6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 
8. กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
9. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปล่ียนช่ือได้ 
10 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมด 
11. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 
12. การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ดงักลา่ว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ ่ร้านหตัถกรรม เป็นต้น หากทา่นใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจา่ยคา่ทวัร์เพิ่ม ทางบริษัท
ฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 
13. อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไมค่อ่ยจดัและอาหาร
ทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม 
 
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
 
รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 

1. ห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 
ทา่น (Triple Room)ห้องพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ3  ทา่น อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

2. โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน า้บางโรงแรมแตล่ะชัน้จะ
มีเพียงไมก่ี่ห้องซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไมไ่ด้ติดกนัและอาจจะได้คนละชัน้และ
บางโรงแรมอาจจะไมมี่ลิฟต์ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 
 


