
 
 

 



 
 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกัต๊กัต๊-นํ้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา  (เฝอ/กลางวัน/

เยน็) 

04.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบนิไทยไลออนแอร์  ประตู 7 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยเท่ียวบิน SL 180 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

**สําหรับพเีรียดตั้งแต่ 30 ต.ค.- 03 พ.ย.62 เป็นต้นไป ไฟล์ทบิน ขาไป จะออกจากสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 07.35 

น. และถงึสนามบินนอยไบ เวลา 09.30 น. (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจอง)** 

 

 
เช้า  บริการอาหารเช้าเมนูพเิศษเฝอเวยีดนามอนัลือช่ือ ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ท่ีตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองท่ี

มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  นําท่าน

เดินทางขา้มแม่นํ้ าแดง แม่นํ้ าสายลอยฟ้าท่ีอยูสู่ง

กว่าตัวเมืองท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรก

ของเวียดนามท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอ

เฟลของฝร่ังเศส ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั้น 

กรุงฮานอยในอดีตไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็น

เมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เ รียกกันว่า

“Little Parris”เป็นเมืองหลวงท่ีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มีทะเลสาบและแม่นํ้ าลอ้มรอบเมือง มีอาคาร



 
 

สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอย

อดีตความรุ่งโรจน์ให้นกัเดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เส่ือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย 

นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายคุรบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีสาํคญั

ต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตลฝ์ร่ังเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่าร้อยปี ใหค้วามร่มร่ืน และสบายตายิ่ง

นักหลงัจากนั้น เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกว่า 245กิโลเมตร

เดินทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซ่ึงเป็นอาํเภอหน่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัลาวไกดว้ยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร(ใช้

เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง) ตั้งอยูสู่งกว่าระดบันํ้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนั้นนาํท่านเดินทาง

ไปชม 

นํ้าตก Silver Water Fall (นํา้ตก ThacBac) นํา้ตกสีเงิน ท่ีข้ึนช่ือในเมืองซาปา 

 

 

 

 



 
 

 

 
คํา่      บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลดั** 

ชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสนั 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ท่ีพกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วันทีส่อง ซาปา-เขาฮามลอง-น่ังรถรางขึน้กระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก  

                     (เช้า/กลางวนั/

เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร  นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา

และเทือกเขาเหล่าน้ีก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยนูนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสูงโดดเด่นท่ีสุดใน

บรรดายอดอ่ืนๆ คือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหล่ียนเซินน้ี นับว่าเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน

แถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร 



 
 

 
 

นาํท่านชมทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหินท่ีสวยงาม ชมทิวทศัน์เมือง

ซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร      

หลงัอาหาร  นาํท่านนั่งรถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สู่

สถานีกระเช้าเ พ่ือข้ึน ยอดเขาฟานซีปัน

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้

สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ

ระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้านําท่าน

นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือข้ึนสู่ฟานซิปันยอดเขา

สูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน 

สูง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า

“หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยงัคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเทา้สู่

ยอดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางท่ีค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพิ้สมยัการเดินป่าจาก

ทัว่โลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสาํหรับการทดสอบกาํลงัใจและช่ืนชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่ง

เอเชีย 



 
 

  
 

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมกีารปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินค่ากระเช้าหน้า

งานท่านละ 1,000 บาทค่ะในกรณทีี่ไม่ได้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 

คํา่      บริการอาหารเยน็ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเขา้ท่ีพกัท่ีลาวไก สุดหรูระดบั 5 ดาวของประเทศเวยีดนาม Aristo International Hotel 5* 

 

 

 

  
 

วันทีส่าม ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทติย์ – วัดหง๊อกซิน – อสิระช้อปป้ิงถนน 36 สาย 

  โชว์หุ่นกระบอกนํ้า        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถ

โคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้งทาง

และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้น นาํท่านสู่ ร้านหยกและเย่ือไผ่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั พเิศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิณ SEN BUFFET 
นาํท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีตาํนานกล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนามทาํ

สงครามสูร้บกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหาร



 
 

จากจีนไดส้ักที ทาํให้เกิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึง

ไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค์ เพ่ือทาํสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองค์

ได้กลบัไปทาํสงครามอีกคร้ัง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาํให้บ้านเมืองสงบสุขเม่ือเสร็จศึก

สงครามแลว้ พระองคไ์ดน้าํดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  

นาํท่าน ข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายใน

ประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวั

ท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน 

  

จากนั้น นาํท่าน อสิระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของ

ท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ ชมการแสดง ระบําหุ่นกระบอกนํ้า ศิลปะกรรมประจาํชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศ

เวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิด

หุ่นกระบอก (เชิดจากในนํ้ าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของ

เคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) นาํเสนอ

เร่ืองราวในชีวิตประจําว ัน ประเพณี ว ัฒนธรรมของชาว

เวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

คํา่     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

  นําท่านเข้าสู่ที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่ ฮานอย-นิงก์บงิห์-ล่องเรือชมถํา้ตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง     (เช้า/กลางวัน/

เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร  นาํท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc )หมายถึงถ ํ้าสามถํ้า ตามตาํนานกล่าวว่าถ ํ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลม

และกระแสนํ้ า เม่ือคร้ังนํ้ าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบนํ้ าปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตาม

แม่นํ้ า Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทัศนียภ์าพ ภูเขาสองฝ่ังแม่นํ้ าซ่ึงมีความยาว

หลายกิโลเมตร Tam Cocตามตาํนานกล่าวว่าถ ํ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสนํ้ า เม่ือคร้ังนํ้ าทะเล

ยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบนํ้ าปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบ



 
 

เหมือน “กุ้ยหลินของจนี”เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือกระจาด ล่องเรือผ่านทอ้งนํ้ า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว 

ยามฤดูเก็บเก่ียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ 

สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองฮาลองระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตอาคารบา้นเรือนในปัจจุบนัของชาว

เวียดนาม  

ซ่ึงท่ีฮาลองน้ีท่านจะไดช้มความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสร้างดว้ยความงดงามดัง่ภาพวาดโดยจิตรกรเอก  

อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และไดรั้บการพิจารณาประกาศเป็น “มรดกโลก” 

คํา่      บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

  หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปป้ิง Night Marketเมืองฮาลอง ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของท่ีระลึกจากเมือง

ฮาลอง 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ท่ีพกั  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วันทีห้่า ฮาลอง-ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถํา้นางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ 

           (เช้า/กลางวนั-SEAFOOD/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคส์ร้างดว้ยความงดงามดงัภาพวาด

โดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลก

โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงาม

ของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ นาํท่านชมถํ้าสวรรค์ชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่

สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกัถ ํ้าแห่งน้ีเพ่ิงถูกคน้พบเม่ือไม่นานมาน้ีไดมี้การประดบัแสงสีตามผนงัและมุม

ต่างๆในถํ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถํ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีท่ี

ลงตวัทาํใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมงักรเสาคํ้าฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงคช์มแพชาวประมงซ่ึง



 
 

เป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทาํเป็นท่ีอยู่อาศยัและมีกะชงัไวส้าํหรับเล้ียงสัตวท์ะเลเช่นกุง้หอยปู

ปลาท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆจากท่ีน่ีไดน้าํท่านชมเกาะไก่จูบกนัซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของ

อ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเลก็ๆ  2 เกาะหนัหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่

ละท่าน 

  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตล์เวยีดนาม  

บ่าย  ถึงท่าเรือฮาลองนําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ช่ัวโมง) ระหว่างทางแวะใหท่้านไดเ้ลือกชมโรงงานหยก 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตนิอยไบ 

20.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่  SL 185 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**สําหรับพเีรียดตั้งแต่ 23 – 27 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไฟล์ทบนิ ขากลบั จะออกจากสนามบนินอยไบ เวลา 21.15 น.  

และถึงสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 23.10 น. (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจอง)** 
 

........................................................................................  
อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน SL 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

25 พ.ย.62 29 พ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

04 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

11 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

18 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

30 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

01 ม.ค.63 05 ม.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

08 ม.ค.63 12 ม.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 



 
 

 
อัตราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 

 ภาษีนํา้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 รถรางขึน้กระเช้า+กระเช้าฟานซีปัน 

 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตวัของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 

15 ม.ค.63 19 ม.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

22 ม.ค.63 26 ม.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

29 ม.ค.63 02 ก.พ.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

05 ก.พ.63 09 ก.พ.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

12 ก.พ.63 16 ก.พ.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

19 ก.พ.63 23 ก.พ.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

26 ก.พ.63 01 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

04 มี.ค.63 08 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

11 มี.ค.63 15 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

18 มี.ค.63 22 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 มี.ค.63 29 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 



 
 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมดัจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 15 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาํให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจาํโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

• ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอ่ืนที่

เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้ เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เล่ือนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท

ฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ  ในกรณ ีถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบิน

เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 



 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคญั 

 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ

และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดั

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่

กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ

(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจาํกบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมดัจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารชํารุด เปียกนํา้ การขดีเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่

ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 

ตม.ปฎิเสธ การเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้

ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้อง

ทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  



 
 

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตัง้ครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเล

กจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม 

รายละเอียดห้องพกัที่ประเทศเวยีดนาม 

• ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

(Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1

เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม 

• โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทดัรัต และไม่มอ่ีางอาบนํา้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมี

เพยีงไม่กีห้่องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบาง

โรงแรมอาจจะไม่มลีฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ  

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


