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วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย–ลาวไก

      

05.00 น. พร้อมกนัทีสนามบินดอนเมือง อาคาร 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.40น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเทียวบิน

หมายเหตุ เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ

และไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน

09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้

(เวลาท้องถนิทเีวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย

เช้า  บริการอาหารเช้าเมนูพิเศษ

จากนนั  เ ดินทางสู่  กรุงฮานอย  เ มืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ทีตงัอยู่ภาคเหนือ เป็น

เมืองทีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 

เดินทางขา้มแม่นาํแดง แม่นาํสายลอยฟ้าที

อยู่สูงกว่าตวัเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็ก

แห่งแรกของเวียดนามทีออกแบบโดย

สถาปนิคหอไอเฟลของฝรังเศส ปัจจุบนัใช้

เฉพาะรถไฟเท่านัน กรุงฮานอยในอดีต

ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงทีสวย

ทีสุดในเอเชีย เรียกกนัวา่“Little Parris

เมืองหลวงทีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบ

กว่า 12 แห่ง จึงได้ชือว่า City of Lakes 

โลเนียล ทีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นัก

เดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนีอยา่งไม่เสือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึงจะมีอายุ

ครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึงเมืองแห่งนียงัคงรักษาความเป็น

เอกลกัษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรังเศส ตึก อาคารทีสํา

สไตล์ฝรังเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกวา่ร้อยปี ให้ความร่มรืน และสบายตายงินกั

ลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกวา่ 

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ลาวไก–ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวยีดนาม+จนี+ลาวไก+

      

สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 

โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

โดยเทียวบินSL 180  
เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบRandomไม่สามารถล็อกทนัีงได้ 

และไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน

กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้

เวลาท้องถนิทเีวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

บริการอาหารเช้าเมนูพิเศษเฝอเวยีดนามอนัลือชือ ณ ร้านอาหาร 

เ มืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ทีตงัอยู่ภาคเหนือ เป็น

เมืองทีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  

เดินทางขา้มแม่นาํแดง แม่นาํสายลอยฟ้าที

ท่านจะเห็นสะพานเหล็ก

แห่งแรกของเวียดนามทีออกแบบโดย

สถาปนิคหอไอเฟลของฝรังเศส ปัจจุบนัใช้

เฉพาะรถไฟเท่านัน กรุงฮานอยในอดีต

ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงทีสวย

Little Parris”เป็น

เมืองหลวงทีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่นาํลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมา

City of Lakes มีถนนหนทางทีร่มรืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโค

โลเนียล ทีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นัก

สัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนีอยา่งไม่เสือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึงจะมีอายุ

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึงเมืองแห่งนียงัคงรักษาความเป็น

เอกลกัษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรังเศส ตึก อาคารทีสําคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง 

สไตล์ฝรังเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกวา่ร้อยปี ให้ความร่มรืน และสบายตายงินกั

โดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกวา่ 245กิโลเมตร 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
+ตลาดซาปา  

 (เฝอ/กลางวนั/เยน็) 

เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 7 

ไม่สามารถล็อกทนัีงได้ ทีนังอาจจะไม่ได้นังติดกนั

และไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน  
กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

และแม่นาํลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมา

มีถนนหนทางทีร่มรืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโค

โลเนียล ทีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นัก

สัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนีอยา่งไม่เสือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึงจะมีอายุ

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึงเมืองแห่งนียงัคงรักษาความเป็น

คญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง 

สไตล์ฝรังเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกวา่ร้อยปี ให้ความร่มรืน และสบายตายงินกัหลงัจากนนัเดินทางสู่จังหวัด
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เดินทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซึงเป็นอาํเภอหนึงตงัอยู่ในจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้

เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชวัโมง) ตงัอยูสู่งกว่าระดบันาํทะเลประมาณ 1500 เมตรระหว่างทางแวะถ่ายรูปที

ชายแดนเวยีดนามจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลดั 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ทีออกมาจบัจ่ายซือขายกนัอยา่งมีสีสัน 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพกัHOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า 

วนัทสีอง ซาปา-ชมหมู่บ้านกตักตั-นาํตกสีเงนิ-นงัรถรางขึนเขาฟานซีปัน-ซาปา  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ ชมวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาใน

หมู่บา้นนีและชมแปลงนาขา้วแบบขนับนัได ทีสวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนนันาํท่านเดินทางไปชม

นาํตก Silver Water Fall(นําตก ThacBac) นําตกสีเงิน ทีขึนชือในเมืองซาปาหลงัอาหาร  
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นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมววิทีสูงทีสุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา และ

เทือกเขาเหล่านีก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยนูนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาทีสูงโดดเด่นทีสุดในบรรดายอด

อืนๆ คือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหวา่งเหลียนเซินนี เป็นยอดเขาทีสูงทีสุดในแถบอินโดจีน  

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนนั  นาํท่านนังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานี 

กระ เช้ า เพือ ขึนยอดเขาฟ านซี ปันระยะทา ง

ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความ

สวยงามของธรรมชาติระหว่าง

สองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า 

นําท่านนังกระเช้าไฟฟ้าเพือขึน

สู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่ง

เวยีดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนไดรั้บการกล่าวขานวา่ “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงทีสุดใน

อินโดจีนบนความสูงจากระดบันาํทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูงอยา่งยงิสภาพป่าก็ยงัคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทวา่การเดินเทา้สู่ยอด

เขาแห่งนีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางทีค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพ้ิสมยัการเดิน

ป่าจากทวัโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสาํหรับการทดสอบกาํลงัใจและชืนชมความงามของ

ผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ

จะทาํการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีทไีม่ได้ขึนกระเช้าฟานซีปัน 
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คาํ     บริการอาหารเยน็ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพกัHOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัทสีาม ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทติย์-วดัหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกนํา (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนนันาํท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชวัโมง)ใหท้่านได้

เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทงั 2 ขา้งทางและวถีิชีวติของชาวเวียดนาม 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณSEN BUFFET 
นาํท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมีตาํนานกล่าววา่ ในสมยัทีเวยีดนาม

ทาํสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหาร

จากจีนไดส้ักที ทาํให้เกิดความทอ้แทพ้ระทยั เมือไดม้าล่องเรือทีทะเลสาบแห่งนี ไดม้ีเต่าขนาดใหญ่ตวัหนึงได้

คาบดาบวเิศษมาให้พระองค ์เพือทาํสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากทีพระองคไ์ดรั้บดาบมานนั พระองคไ์ด้

กลบัไปทาํสงครามอีกครัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ทาํใหบ้า้นเมืองสงบสุข เมือเสร็จศึกสงครามแลว้ 

พระองคไ์ดน้าํดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี นาํท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ 

ชม วดัหง๊อกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึงมีความเชือวา่ เต่า 

 

ตวันี คือเต่าศกัดิสิทธิ 1 ใน 2 ตวัทีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งนีมาเป็นเวลาชา้นาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางไปชมการแสดง ระบําหุ่นกระบอก

นํา ศิลปกรรมประจาํชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศ

เวยีดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถใน

การเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในนาํผสมผสานกบั

เสียงบรรเลงของเครืองดนตรีเวียดนามและพากย์

สดๆของคณะละคร) นาํเสนอเรืองราวในชีวิต 

ประจาํวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม 

และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

คาํ     บริการอาหารเยน็ณ ภัตตาคาร 

  สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทพีักDELIGHT HANOI HOTEL3*หรือเทยีบเท่า 
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วนัทสีี ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถาํตามก๊ก-อสิระช้อปปิงถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่นิงห์บิงก์ตามก๊ก(Tam Coc)หมายถึงถาํสามถาํ ตามตาํนานกล่าววา่ถาํนีถูกบรรจง

สร้างโดย สายลมและกระแสนาํ เมือครังนาํทะเลยงัท่วมถึง ซึงยงัคงมีรอยคราบนาํปรากฏเป็นหลกัฐานลงเรือพาย

ล่องตามแม่นาํ Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝังแม่นาํซึงมีความยาว

หลายกิโลเมตร Tam Cocตามตาํนานกล่าววา่ถาํนีถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสนาํ เมือครังนาํทะเลยงั

ท่วมถึง ซึงยงัคงมีรอยคราบนาํปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพทีปรากฏในระหวา่งการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน 

“กุ้ยหลนิของจีน”เพลิดเพลินกบัการนงัเรือกระจาด ล่องเรือผา่นทอ้งนาํ สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บ

เกียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอยา่งเพลินตา สลบักบัทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพ

สามมิติ  

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย จากนนันาํท่าน อสิระช้อบปิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรร

มากมาย กระเป๋า เสือผา้ รองเทา้ ของทีระลึกต่างๆ ฯลฯ 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

21.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เทยีวบินทSีL 185 

23.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
........................................................................................  
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อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4 วนั 3 คืน บิน SL 

เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดยีว 

03 พ.ค.62 06 พ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 

12 พ.ค.62 15 พ.ค.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 

19 พ.ค.62 22 พ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

31 พ.ค.62 03 ม.ิย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

07 ม.ิย.62 10 ม.ิย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

14 ม.ิย.62 17 ม.ิย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

21 ม.ิย.62 24 ม.ิย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

28 ม.ิย.62 01 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 3,500 

28 ก.ค.62 31 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 3,500 

11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 3,500 

16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินชันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทตีามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถนิและหวัหน้าทัวร์นําเทยีวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 รถรางขึนกระเช้า+ค่ากระเช้าฟานซีปัน 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครืองดืมทสัีงเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 
เงือนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทงัหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทงัสิน 

กรณเีจ็บป่วย : 

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
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 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการคืนเงนิทุกกรณ ี

เงือนไขอืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทบีริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึนไป) เนืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไป จึงออกเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง

ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีท่ีานต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออก

ตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลยีนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทงัสิน 

 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทยีว

เท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ

ในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเีกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทยีวเองหรือในกรณทีกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทยีวบินพิเศษ เช่นCharter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงัหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดงันัน ท่านต้องทํา

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทไีม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทอียู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายุครรภ์ทชัีดเจน สิงนีอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 การท่องเทยีวประเทศเวยีดนามนันจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพอืเป็นการส่งเสริมการท่องเทยีว

ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพมิ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารทปีระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ

เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

 

รายละเอยีดห้องพกัทปีระเทศเวยีดนาม 

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

(Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ3ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 

1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องทเีป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทมีีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนําบางโรงแรมแต่ละชันจะมีเพียง

ไม่กห้ีองซึง ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละชันและบางโรงแรมอาจจะ

ไม่มีลฟิต์ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 


