
 
 
 
 
 
 
 

 2VN-657 ทวัรเ์วียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงกบิ์งห์ ฟานซีปัน 4 วนั 3 คืน (SL)  

 เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมนาขัน้บนัได ซาปา หลงัคาอินโดจีน 
นัง่กระเช้าขึ้นเขา ฟานซีปัน ยอดเขาสงูท่ีสดุในอินโดจีน 

ทะเลนัง่เรือกระจาดชม ถ า้ตามกก๊ 
พิเศษ!! พกัซาปา 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 า่กว่า 12 ปี ลด 1,000 บาท *พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 
ผู้ใหญ่** พกัเด่ียว  เพ่ิม 3,500 บาท/ท่าน 
 
เมนูพิเศษ :: SEN BUFFET เมนูชาบปูลาแซลมอน + ไวน์แดง DALAT 
พิเศษ :: ชมโชวห์ุ่นกระบอกน ้า 
ของแถม :: ชุดซนิจ่าว 
 

วนัท่ี 1 :: กรงุเทพฯ-กรงุฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรปูชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา  
                                                                 (เฝอ/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น. 
คณะพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอรส์ายการบินไทยไลอ้อนแอร ์ ประตู 7 
Thai Lion Air (SL) โดยมเีจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและ
เอกสารใหก้บัท่าน 
07.10 น. 
ออกเดนิทางสู่ ฮานอย โดย ไทยไลออนแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 180 
09.05 น. 
เดนิทางถงึ สนามบินนอยไบ กรงุฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 
เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร เมนูพิเศษ เฝอเวียดนามอนัลือช่ือ 
 
น าท่านเดนิทางสู่ กรงุฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 

กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ที่ตัง้อยูภ่าคเหนือเป็นเมอืงที่มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  น า
ท่านเดนิทางขา้มแม่น ้าแดง แม่น ้าสายลอยฟ้าทีอ่ยูส่งูกวา่ตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม  
ทีอ่อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่เศส ปัจจุบนัใช้เฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุงฮานอยในอดตีไดร้บัการกล่าวขานว่า
เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชยี เรยีกกนัว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รบัการวางผงัเมืองไว้อย่างดี มี
ทะเลสาบและแม่น ้าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จงึได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนน
หนทางทีร่่มรื่นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ทีง่ดงามโดดเด่นมากกวา่เมอืงใด ๆ ในอนิโดจนี 
ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจน์ใหน้กัเดนิทางไดไ้ปสมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งนี้อยา่งไม่เสื่อมคลายชมตวั



 
 
 
 
 
 
 

เมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศ
เวยีดนาม ซึง่เมอืงแห่งนี้ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส ตกึ อาคาร
ทีส่ าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตลฝ์รัง่เศส ต้นไมส้องขา้งทางอายกุวา่รอ้ยปี ใหค้วามร่มรื่น และสบายตายิง่นัก
หลงัจากนัน้ 

หลงัจากเดนิทางสู่ จงัหวดัลาวไก โดยเสน้ทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกวา่ 245กโิลเมตร 
 
เท่ียง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
เดนิทางต่อไปยงั เมืองซาปา ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กโิลเมตร (ใช้เวลา
เดนิทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) ตัง้อยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตรระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ชายแดน
เวยีดนามจนี 
 
ค า่ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ชาบหูม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลทั 
 
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่อกมาจบัจ่ายซือ้ขายกนัอยา่งมสีสีนั 
 
พกั HOLIDAY SAPA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วนัท่ี 2 :: ซาปา-ชมหมู่บ้านกัต๊กัต๊-น ้าตกสีเงิน-นัง่รถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา  
                                                                              (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้น าท่านหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวถิีชีวติความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บ้านนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได ที่สวยงามกวา้งสุดลกูหูลกูตาจากนัน้น าท่านเดนิทางไปชมน ้าตก Silver 
Water Fall (น ้าตก ThacBac) น ้าตกสีเงิน ทีข่ ึน้ชื่อในเมอืงซาปาหลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิทีสู่งที่สุดใน
ซาปา ชมทศันียภาพของเมอืงซาปารอบด้านรายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา และเทอืกเขาเหล่านี้กไ็ดท้อดยาวมาจากมณฑล
ยนูนานในประเทศจนี และจะมยีอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คอืฟานซปัีน (Fansipan) ของเทอืกเขา
หวา่งเหลีย่นเซนินี้ เป็นยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดในแถบอนิโดจนี 
 
เท่ียง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านนัง่รถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร ท่านจะได้สมัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า น าท่านนัง่
กระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึน้สู่ฟานซปัินยอดเขาสงูสุดแห่งเวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนี สงู3,143 เมตร จนไดร้บัการกล่าว
ขานว่า “หลงัคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอนิโดจนีบนความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวาม
หลากหลายทางชวีภาพสงูอยา่งยิง่สภาพป่ากย็งัคงมคีวามสมบรูณ์และสวยสดงดงามมากทวา่การเดนิเทา้สู่ยอดเขาแห่ง
นี้ไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจากทัว่โลกเลอืกเป็นจุดหมาย
ปลายทางส าหรบัการทดสอบก าลงัใจและชื่นชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี 
 
 

หมายเหตุ : หมายเหตุ : กระเช้าฟานซปัีนอาจจะมกีารปิดปรบัปรุงซึ่งจะแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯจะท าการคนื
เงนิค่ากระเชา้หน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีทีไ่ม่ไดข้ ึน้กระเชา้ฟานซปัีน 

 
ค า่ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
 
พกั HOLIDAY SAPA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วนัท่ี 3 :: ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย-์วดัหงอ๊กซิน-โชวห์ุ่นกระบอกน ้า  
                                                                              (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮานอย เดนิทางโดยรถโค้ชปรบัอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ให้ท่านได้เพลดิเพลนิไปกบัการชม
บรรยากาศธรรมช่าตทิ ัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 
 
เท่ียง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาติ ณ SEN BUFFET 
 
น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกล่าวว่า ในสมยัที่เวยีดนามท า
สงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษตัรยิแ์ห่งเวยีดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีได้
สกัท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทยั เมื่อไดม้าล่องเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตวัหนึ่งไดค้าบดาบวเิศษมาให้
พระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจนี หลงัจากที่พระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ พระองค์ได้กลบัไปท าสงครามอกีครัง้ และ
ไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้้านเมอืงสงบสุข เมื่อเสรจ็ศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบ



 
 
 
 
 
 
 

แห่งนี้ น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วดัหงอ๊กเซิน วดัโบราณ ภายใน
ประกอบด้วย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมคีวามเชื่อว่า เต่าตวันี้ คอืเต่าศกัดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตวัที่อาศยั
อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ต่อมาน าท่านเดนิทางไป ชมการแสดง ระบ าหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรม
ประจ าชาต ิเอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากใน
น ้ าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอเรื่องราวใน
ชวีติประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถงึเมอืงหลวงฮานอย 
 
ค า่ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
 
พกั DELIGHT HANOI HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วนัท่ี 4 :: ฮานอย-นิงกบิ์งห-์ล่องเรือชมถ า้ตามกก๊-อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย-กรงุเทพฯ 
                                                                                (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
น าท่านเดนิทางสู่นิงห์บิงก ์ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สาย
ลมและกระแสน ้า เมื่อครัง้น ้าทะเลยงัท่วมถึง ซึ่งยงัคงมีรอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรอืพายล่องตามแม่น ้า 
Hoang Longในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะได้ชมทศันียภ์าพ ภเูขาสองฝัง่แม่น ้าซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร Tam 
Cocตามต านานกล่าววา่ถ ้านี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมื่อครัง้น ้าทะเลยงัท่วมถงึ ซึ่งยงัคงมรีอยคราบ
น ้าปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวา่งการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน “กุ้ยหลินของจีน” เพลดิเพลนิ
กบัการนัง่เรอืกระจาด ล่องเรอืผ่านทอ้งน ้า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดเูกบ็เกีย่วกจ็ะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้หน็อยา่ง
เพลนิตา สลบักบัทศันียภาพของภเูขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติ ิ
 
เท่ียง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
เดนิทางกลบัสู่ เมืองฮานอย จากนัน้น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย 
กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 
สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตนิอยไบ 
 
น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 



 
 
 
 
 
 
 

20.20 น. 
ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 185 
 
22.20 น. 
เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง (กรงุเทพฯ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

 ราคาต่อท่านส าหรบัรอบการเดินทางท่ี : 12-15 ตลุาคม 2561      

ลกัษณะการเข้าพกั ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ 14,900 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 14,900 

เดก็ (04-11 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาทา่นละ 13,900 

ผูใ้หญ่ ตอ้งการพกัเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 3,500 

 
ราคาต่อท่านส าหรบัรอบการเดินทางท่ี : 28-31 ธนัวาคม 2561      

ลกัษณะการเข้าพกั ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ 17,999 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 17,999 

เดก็ (4-11 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาท่านละ 16,999 

ผูใ้หญ่ ตอ้งการพกัเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 3,500 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ราคาต่อท่านส าหรบัรอบการเดินทางท่ี : 30 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562      

ลกัษณะการเข้าพกั ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ 17,999 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 17,999 

เดก็ (4-11 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาท่านละ 16,999 

ผูใ้หญ่ ตอ้งการพกัเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 3,500 

 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
  ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
  ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 
  ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 
  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (สงวนสิทธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์) 
  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
  น ้าหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั สมัภาระติดตวัขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น ้าหนักต้องไม่เกิน 7 

กโิลกรมั 
  รถรางขึน้กระเชา้+ค่ากระเชา้ฟานซปัีน 
  ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ ีม่อีายสุูงกวา่ 70 ปี ขึน้
ไป ค่าชดเชยทัง้หลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลอืเพยีงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรรมธรรม์ ทัง้นี้ย่อมอยู่ใน
ขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไว้กบับรษิัทประกนัชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรบัรองทางการแพทหรอืจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
 
กรณีที่เสยีชวีติ หรอื เจบ็ป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การตดิเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต้ิง่, อาการที่เกีย่วขอ้งกบั
การตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ
  ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรบัต่อท่าน 
  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
 

  ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมอืงไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

  ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถ้ามกีารเรยีกเกบ็) 
  ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 
  กรณุาเตรียมค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
  ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิป

ค่ะ)เงื่อนไขการจอง 
 
การจองและส ารองท่ีนัง่ 
1. วางเงนิมดัจ า ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 5,000 บาท หรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั ถอืวา่สละสทิธิ ์และไมส่ามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบนิการนัตกีารจ่ายเงนิล่วงหน้าเตม็ 100% ซึง่เมื่อจองและจ่ายมดั 
   จ าแลว้ ถ้าผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามดัจ าใดๆ ทัง้สิน้ และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ หากมกีารยกิ 
   เลกิหรอืขอเลื่อนการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคนืค่าตัว๋หรอืขอคนืค่าทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางส่วนได ้ 
   เวน้แต่ 
   2.1. ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบนิ บรษิทัฯ จะไม่  
       หกัค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  
   2.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตัว๋เครื่องบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวนัเดมิ ผู้ 
       ยกเลกิตอ้งรบัผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชื่อตัว๋ + ค่าตัว๋เครื่องบนิใหม่ทัง้หมดในโปรแกรม และ    
       วนัเดนิทางนัน้ๆ + ส่วนต่างของภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิ / ตัว๋ 1 ใบ และบรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอื่นๆ เฉพาะ   
       เท่าทีไ่ดจ้่ายไปล่วงหน้าตามจรงิ เป็น  
3. คณะทวัรค์รบ 20 ท่านออกเดินทาง โดยมีหวัหน้าทวัร ์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
 
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยดุเทศกาล,
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ส้ิน 
2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 ก่อนเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าทัง้หมด 
3. ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 
4. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้าม
ความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
5. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม
จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางใน
คณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
6. คณะผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือน
วนัเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
7. กรณีทีท่่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จ้งใหท้ราบล่วงหน้าทางบริษทัฯ



 
 
 
 
 
 
 

จะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปล่ียนเวลา
บินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 
8. กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 
หมายเหต ุ
 
1. บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
2. เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นส าคญั 
3. หนังสือเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิัทฯรบัเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถึง
และไม่สามารถเดนิทางได ้) 
4. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การ
นัดหยุดงาน ,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 
5. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ได้เกดิจาก
อุบตัิเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
6. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
7. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
8. กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น
รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
9. ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถ
เปลีย่นชื่อได ้
10 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 
11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 



 
 
 
 
 
 
 

12. การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามนัน้จะต้องมีการเขา้ชมสนิค้าของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ดงักล่าว คอื ร้านยา,ร้านไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทั
ฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 
13. อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ได้รบัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหาร
ทะเลกจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม 
 
พาสปอรต์ ควรมีอายใุช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 
รายละเอียดห้องพกัท่ีประเทศเวียดนาม 

1. หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน (Triple Room)หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ3  ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 
1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละชัน้จะมี
เพยีงไม่กีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละชัน้และบาง
โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
 


