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วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย–ลาวไก–ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จนี+ลาวไก+ตลาดซาปา  

            (เฝอ/กลางวนั/เยน็) 

04.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชั�น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 7 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.10น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที�ยวบินSL 180  

 

 
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ�นที�เวยีดนาม เท่ากับประเทศไทย) 

เช้า  บริการอาหารเช้าเมนูพิเศษ 

เฝอเวียดนามอันลือชื�อ ณ ร้านอาหาร 

จากนั�น  เดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวยีดนาม 

ที�ตั�งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที�มีประวตัิศาสตร์ยาวนาน

กวา่ 2,000 ปี  เดินทางขา้มแม่นํ� าแดง แม่นํ� าสายลอยฟ้า

ที�อยูสู่งกวา่ตวัเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรก

ของเวยีดนามที�ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของ
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ฝรั�งเศส ปัจจบุนัใช้เฉพาะรถไฟเท่านั�น กรุงฮานอยในอดีตไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที�สวยที�สุดใน

เอเชีย เรียกกนัวา่“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที�ไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่นํ�าลอ้มรอบ

เมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดชื้�อวา่ City of Lakes มีถนนหนทางที�ร่มรื�นดว้ยตน้ไม้

ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที�งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงั

เหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี�อย่างไม่เสื�อมคลายชมตวัเมือง 

ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ� งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนาม 

ซึ�งเมืองแห่งนี�ยงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั�งเศส ตึก อาคารที�

สําคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตลฝ์รั�งเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายกุวา่ร้อยปี ใหค้วามร่มรื�น และสบายตายิ�ง

นกัหลงัจากนั�นเดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกวา่ 245กิโลเมตร 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซึ� งเป็นอาํเภอหนึ�งต ั�งอยู่ในจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้

เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั�วโมง) ตั�งอยู่สูงกว่าระดบันํ� าทะเลประมาณ 1500 เมตรระหว่างทางแวะถ่ายรูปที�

ชายแดนเวยีดนามจีน 

 
คํ�า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ� งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที�ออกมาจบัจา่ยซื�อขายกนัอย่างมีสีสัน 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกัHOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที�สอง ซาปา-ชมหมู่บ้านกั�ตกั�ต-นํ�าตกสีเงนิ-นั�งรถรางขึ�นเขาฟานซีปัน-ซาปา  (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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เ ดิ น ท า ง สู่  ห มู่ บ้ า น ช า ว เ ข า  Cat Cat 

Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวถีิชีวติความ

เป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี� และชมแปลงนา

ขา้วแบบขั�นบนัได ที�สวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา

จาก นั� นนําท่ าน เ ดินทางไปช ม นํ� าตก  Silver 

Water Fall(นํ�าตก ThacBac) นํ�าตกสีเงิน ที�ขึ� น

ชื�อในเมืองซาปาหลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ จุด

ชมววิที�สูงที�สุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมือง

ซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และ

เทือกเขาเหล่านี�ก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจนี และจะมียอดเขาที�สูงโดดเด่นที�สุดในบรรดายอด

อื�นๆ คือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหวา่งเหลี�ยนเซินนี�  เป็นยอดเขาที�สูงที�สุดในแถบอินโดจีน  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั�น นาํท่านนั�งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื�อขึ�นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 

ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นําท่านนั�งกระเช้าไฟฟ้า

เพื�อขึ�นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนไดรั้บการกล่าวขานวา่ “หลังคาแห่งอิน

โดจีน” สูงที�สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับนํ�าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูงอยา่งยิ�งสภาพป่าก็ยงัคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเทา้สู่ยอดเขาแห่งนี� ไม่ได้

สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที�ค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพ้ิสมยัการเดินป่าจากทั�วโลกเลือกเป็นจุดหมาย

ปลายทางสําหรับการทดสอบกาํลงัใจและชื�นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ�งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงนิค่า

กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที�ไม่ได้ขึ�นกระเช้าฟานซีปัน 
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คํ�า     บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกัHOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สาม ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วดัหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกนํ�า (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลงัจากนั�นนําท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคช้

ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชั�วโมง)ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั�ง 2 ขา้งทางและวิถีชีวิต

ของชาวเวยีดนามจากนั�น นาํท่านสู่ ร้านหยกและเยื�อไผ่ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณSEN BUFFET 

นาํท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี� มีตาํนานกล่าวว่า ในสมยัที�เวยีดนาม

ทาํสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหาร

จากจีนไดส้ักที ทาํใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เมื�อไดม้าลอ่งเรือที�ทะเลสาบแห่งนี�  ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหนึ�งได้

คาบดาบวเิศษมาให้พระองค ์เพื�อทาํสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากที�พระองค์ไดร้บัดาบมานั�น พระองคไ์ด้

กลบัไปทาํสงครามอกีครั� ง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ทาํใหบ้า้นเมืองสงบสุข เมื�อเสร็จศึกสงครามแลว้ 

พระองค์ไดน้าํดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี�  นาํท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ 

ชม วัดหง๊อกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึ� งมีความเชื�อวา่ เตา่

ตวันี�  คือเต่าศกัดิ� สิทธิ�  1 ใน 2 ตวัที�อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งนี�มาเป็นเวลาช้านาน 



 
 

6 | 07VN2418_BT_VN005_SL_SEP-MAR20_4D3N 

 

 
จากนั�น นําท่านชมการแสดง ระบําหุ่นกระบอกนํ�า  ศิลปกรรม

ประจาํชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่ง

เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก 

(เชิดจากในนํ�าผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเครื�องดนตรี

เวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) นาํเสนอเรื�องราว

ในชีวติประจาํวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม 

และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

คํ�า     บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

  สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที�พักDELIGHT HANOI HOTEL3*หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี� ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถํ�าตามก๊ก-อสิระช้อปปิ� งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร นาํท่านเดนิทางสู่นิงห์บิงก์ตามก๊ก(Tam Coc)หมายถึงถ ํ�าสามถ ํ�า ตามตาํนานกล่าววา่ถ ํ�านี�ถูกบรรจง

สร้างโดย สายลมและกระแสนํ�า เมื�อครั� งนํ� าทะเลยงัท่วมถึง ซึ�งยงัคงมีรอยคราบนํ�าปรากฏเป็นหลกัฐานลงเรือพาย

ล่องตามแม่นํ�า Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝั�งแม่นํ�าซึ� งมคีวามยาว

หลายกิโลเมตร Tam Cocตามตาํนานกล่าวว่าถ ํ�านี�ถกูบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสนํ�า เมื�อครั�งนํ�าทะเลยงั

ท่วมถึง ซึ� งยงัคงมรีอยคราบนํ�าปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพที�ปรากฏในระหวา่งการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมอืน 

“กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลนิกบัการนั�งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านทอ้งนํ�า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บ

เกี�ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลนิตา สลบักบัทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซับซอ้นราวกบัภาพ

สามมิต ิ 
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เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย จากนั�นนาํท่าน อิสระช้อบปิ� งถนน 36 สาย  มสิีนคา้ราคาถกูใหท้่านไดเ้ลอืกสรร

มากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ของที�ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

20.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เที�ยวบินที�SL 185 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

**สําหรับพีเรียดตั�งแต่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไฟล์ทบินขากลบัจะออกจาก สนามบินนานาชาตินอยไบ 

เวลา 20.20 น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 22.20 น.** 
........................................................................................................................................  

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4 วัน 3 คนื บิน SL 
เริ�มเดนิทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดี�ยว 

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

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 

04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
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11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

13 ต.ค.62 16 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

20 ต.ค.62 23 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

08 พ.ย.62 11 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

06 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

22 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 25+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 3,500 

03 ม.ค.63 06 ม.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

10 ม.ค.63 13 ม.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

17 ม.ค.63 20 ม.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

24 ม.ค.63 27 ม.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

31 ม.ค.63 03 ก.พ.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

09 ก.พ.63 12 ก.พ.63 25+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

14 ก.พ.63 17 ก.พ.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

28 ก.พ.63 02 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 มี.ค.63 16 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ตั�วเครื�องบินชั�นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว 

 ที�พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้องเดี�ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํ�ามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวันเดินทาง) 

 รถรางขึ�นกระเช้า+ค่ากระเช้าฟานซีปัน 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�ง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลกูทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วัน มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

 

27 มี.ค.63 30 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 



 
 

10 | 07VN2418_BT_VN005_SL_SEP-MAR20_4D3N 

 

 
กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงนิค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั�งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินค่าทัวร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั�งสิ�น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื�อนไขอื�น ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะ

เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ�นไป จึงออกเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ� เลื�อนวันเดินทาง

หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน, ตั�วรถทัวร์, ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั�งก่อนทําการออก

ตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 
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 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ�าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั�งสิ�น 

รายละเอียดเพิ�มเตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั�น (หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงาน

ทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ

ในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบัุตเิหตุที�เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

 ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลี�ยน

ชื�อได้ 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่นCharter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั�งหมด 
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 ในกรณีของPASSPORT นั�นจะต้องไม่มีการชํารุดเปียกนํ�าการขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั�งตราปั�มลายการ์ตูนที�ไม่ใช่การ

ประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบPASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครั�งหากตม.ปฎิเสธการ

เข้า-ออกเมืองของท่านทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทําให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั�น ท่านต้องทํา

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

 กรณี “หญิงตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด

อายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

 การท่องเที�ยวประเทศเวยีดนามนั�นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยว

ดังกล่าว คอื ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทาง

บริษัทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที�ประเทศเวยีดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจดืส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ

เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

รายละเอียดห้องพกัที�ประเทศเวียดนาม 

 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน

(Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ3ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 

1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ�าบางโรงแรมแต่ละชั�นจะมีเพียง

ไม่กี�ห้องซึ�ง ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั�นและบางโรงแรมอาจจะ

ไม่มีลิฟต์ซึ�งขึ�นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


