
 

 
 

 
 

 

 

มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน 



 

 
 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ • ฮานอย • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย    (-/-/เย็น)    

12.00 น. พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 

8 Viet Jet Air (VJ )โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ 902 

 

 

16.55 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดินทางข้ามแม่น้ าแดง แม่น้ าสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็น

สะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่ งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟ

เท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris” 



 

 
 

 

เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้

อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบ

เมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 

12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakesมีถนน

หนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดด

เด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอินโดจีน ปัจจุบัน

ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้

นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่ง

นี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย 

นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่ง

เมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่

ส าคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตา

ยิ่งน าท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สายมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า 

ของที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ 

ค่่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ี

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

วันที่สอง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • ชมน้่าตกสีเงิน • ตลาดซาปา    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอย

ด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยัง เมืองซาปาซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วย

ระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง)ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 

1500 เมตร 



 

 
 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาจากนั้นน าท่านเดินทางไป
ชมน้ าตกSilver Water Fall น้่าตกสีเงิน ที่ข้ึนชื่อในเมืองซาปา 
 



 

 
 

   
ค่่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **พิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด** 

ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน 

น าท่านเข้าที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ี

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

วันที่สาม ซาปา • นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย    (เช้า/กลางวัน/เย็น)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 

กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า น่าท่านนั่ง

กระเช้าไฟฟ้าเพ่ือขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนได้รับ

การกล่าวขานว่า“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3,143 

เมตร  

   

และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดิน

เท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางท่ีค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่า 

 



 

 
 

 

จากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่ง

เอเชีย 

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะท่าการคืน

เงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชั่วโมง)ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม  

จากนั้น    น าท่านสู่ ร้านเยื่อไผ่และร้านยา 



 

 
 

 
ค่่า      บริการอาหารค่่า พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET 

น าท่านเข้าท่ีพัก DELIGHT HANOI HOTEL*3หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

วันที่สี่ ฮานอย • นิงห์บิงห์ • ล่องเรือชมถ้่าตามก๊ก • ทะเลสาบคืนดาบ • วัดหง๊อกเซิน • ชมการแสดงระบ่าหุ่น

กระบอกน้่า    (เช้า/กลางวัน/เย็น)   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่นิงห์บิงห์ตามก๊ก (Tam Coc)

หมายถึงถ้ าสามถ้ า ตามต านานกล่าวว่าถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ า เมื่อครั้งน้ าทะเลยังท่วม

ถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ า Hoang Longในช่วงแรกของการ

เดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ าซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านานกล่าวว่า

ถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ า เมื่อครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฎเป็น

หลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการ

นั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ า สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็น

อย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ  



 

 
 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย น าท่าน ชมทะเลสาบคืน
ดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามท าสงครามสู้รบกับ
ประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท า
ให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้
พระองค์ เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีก
ครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมา
คืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้  

    
น าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายใน
ประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว
ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน เดินทางไปชมการแสดงระบ่าหุ่นกระบอกน้่า ศิลปกรรม
ประจ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก 
(เชิดจากในน้ าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอ
เรื่องราวในชีวิตประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

ค่่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  น่าท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานเวียดนาม 
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ี 

  เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
 
วันที่ห้า ฮานอย • กรุงเทพฯ          (เช้า/-/-)   



 

 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

12.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901 

14.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

****************************************************************** 

 

การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัท

ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
 

หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ 
สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหาร
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติ
ของอาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน่าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า
พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช่ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 



 

 
 

 

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถีถ่้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ่าแล้ว 

ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด** 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน VJ 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จ่านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

06 ก.พ. 63 10 ก.พ. 63 24 10,999 10,999 10,999 3,500 

07 ก.พ. 63 11 ก.พ. 63 24 10,999 10,999 10,999 3,500 

08 ก.พ. 63 12 ก.พ. 63 24 10,999 10,999 10,999 3,500 

13 ก.พ. 63 17 ก.พ. 63 24 11,999 11,999 10,999 3,500 

20 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 24 11,999 11,999 10,999 3,500 

27 ก.พ. 63 02 มี.ค. 63 24 11,999 11,999 10,999 3,500 

05 มี.ค. 63 09 มี.ค. 63 24 11,999 11,999 10,999 3,500 

12 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63 24 11,999 11,999 10,999 3,500 

19 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

26 มี.ค. 63 30 มี.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

02 เม.ย. 63 06 เม.ย. 63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

03 เม.ย. 63 07 เม.ย. 63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

04 เม.ย. 63 08 เม.ย. 63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 



 

 
 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋ว

เครื่องบินแล้ว** 

 
อัตราค่าบริการรวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
5. ค่าระวางน้่าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
6. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
7. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น่าเที่ยวตามรายการ 
8. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

10 เม.ย. 63 14 เม.ย. 63 24 16,900 16,900 15,900 3,500 

11 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 24 16,900 16,900 15,900 3,500 

12 เม.ย. 63 16 เ.ม.ย. 63 24 16,900 16,900 15,900 3,500 

13 เม.ย. 63 17 เม.ย. 63 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

23 เม.ย. 63 27 เม.ย. 63 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

30 เม.ย. 63 04 พ.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

01 พ.ค. 63 05 พ.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

07 พ.ค. 63 11 พ.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

14 พ.ค. 63 18 พ.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

03 มิ.ย.63 07 มิ.ย. 63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

18 มิ.ย. 63 22 มิ.ย. 63 24 14,900 14,900 13,900 3,500 



 

 
 

 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ่าตัวของผู้เดินทาง 

9. ภาษีน้่ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
10. รถรางขึ้นกระเช้า+ค่ากระเช้าฟานซีปัน 
11. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าท่าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ) 

5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้่าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 

เงื่อนไขการส่ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช่าระมัดจ่า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช่าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช่าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ่าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ่าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ่าทั้งหมด 
3. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 



 

 
 

 

1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท่าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท่าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ่านวนที่บริษัทฯ ก่าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน่าไปช่าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

2. คณะผู้เดินทางจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน
เดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท่า
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

4. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้่าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส่าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 



 

 
 

 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ่าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช่าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช่าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช่ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน่ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้ 

10. เมื่อท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช่าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ่ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช่ารุด เปียกน้่า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก 
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

13. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท่าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท่าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท่าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท่าการจองทัวร์  

14. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท่าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

15. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

16. การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 



 

 
 

 

17. อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเล
ก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 

1. ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 
ท่าน  (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ3 ท่าน อาจจะได้
เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

2. โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้่าบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมี
เพียงไม่กี่ห้องซึ่ง ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ่าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


