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โปรแกรม 5 วนั 4 คืน :เดินทางโดยสายการบนิไทยไลออนแอร ์

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้นกตักตั-นําตกสเีงนิ-ตลาดซาปา  (เฝอ/กลางวนั/เยน็) 

05.00น. พรอ้มกนัทสีนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยไลออนแอร ์ ประตู 7 
Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.10 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย โดยเทยีวบนิ SL 180 
09.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

เชา้  บริการอาหารเชา้เมนูพเิศษเฝอเวยีดนามอนัลอืชือ ณ รา้นอาหาร 

จากนนั   นาํท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทตีงัอยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงทมีปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  นาํท่านเดนิทางขา้มแมน่าํแดง แม ่

นาํสายลอยฟ้าทอียู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม  

ทอีอกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรงัเศส ปจัจบุนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านนั กรุง 

ฮานอยในอดตีไดร้บัการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสุีดในเอเชยี เรียกกนัว่า 

“Little Parris”เป็นเมอืงหลวงทีไดร้บัการวางผงัเมอืงไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่นาํลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช้ือว่า City of Lakes มถีนนหนทางทร่ีมรืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโค

โลเนียล ทงีดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอินโดจีน ปจัจุบนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดีตความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดินทางไดไ้ป

สมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งนีอย่างไม่เสอืมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึงจะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 

2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวียดนาม ซงึเมอืงแห่งนียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชม

สถาปตัยกรรมแบบฝรงัเศส ตึก อาคารทสีาํคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตลฝ์รงัเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี 

ใหค้วามร่มรืน และสบายตายงินกัหลงัจากนนั เดินทางสู่จงัหวดัลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกว่า 245

กิโลเมตรเดินทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซงึเป็นอาํเภอหนึงตงัอยู่ในจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร(ใชเ้วลา

เดินทางโดยประมาณ 5 ชวัโมง) ตงัอยู่สูงกว่าระดบันาํทะเลประมาณ 1500 เมตร 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวถิชีวีติ 

ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนีและชมแปลงนาขา้วแบบขนับนัได ทสีวยงามกวา้ง 

สุดลูกหูลูกตาจากนนันาํท่านเดนิทางไปชมนาํตก Silver Water Fall (นําตก ThacBac) 

 นําตกสเีงนิ ทขีนึชอืในเมอืงซาปา 

คาํ     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลทั 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซงึมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทอีอกมาจบัจ่ายซอืขายกนัอย่างมสีสีนั 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทพีกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 
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วนัทีสอง ซาปา-เขาฮามลอง-นงัรถรางขึนกระเชา้ฟานซีปนั-ถา่ยรูปชายแดนเวียดนาม+จนี+ลาวไก  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร นาํท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิทีสูงทสีุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมอืงซาปา 

รอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา และเทอืกเขาเหลา่นีกไ็ดท้อดยาวมาจากมณฑลยูน 

นานในประเทศจีน และจะมยีอดเขาทสูีงโดดเด่นทสุีดในบรรดายอดอนืๆคือฟานซปีนั 

 (Fansipan) ของเทอืกเขาหว่างเหลยีนเซนินี นบัว่าเป็นยอดเขาทสูีงทสุีดในแถบ 

อนิโดจนี สูงถงึ 3,143 เมตรนาํท่านชมทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชม 

สวนไมด้อกและสวนหนิทสีวยงาม ชมทวิทศันเ์มอืงซาปาในมมุมองแบบพาโนรามา  

เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านนงัรถรางใหมสุ่ดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเชา้เพอืขนึยอดเขาฟานซีปนั 

ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาต ิ

ระหวา่งสองขา้งทาง ถงึสถานีกระเชา้ นําท่านนงักระเชา้ไฟฟ้าเพอืขนึสู่ฟานซปินั 

ยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภมูภิาคอินโดจนี สูง3,143 เมตร  

จนไดร้บัการกลา่วขานว่า “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สูงทสุีดในอนิโดจนี 

บนความสูงจากระดบันาํทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวาม 

หลากหลายทางชวีภาพสูงอย่างยงิสภาพป่ากย็งัคงมคีวามสมบูรณแ์ละ 

สวยสดงดงามมากทว่าการเดนิเทา้สู่ยอดเขาแห่งนีไมไ่ดส้ะดวกสบายเลย  

เพราะสภาพเสน้ทางทค่ีอนขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจากทวั 

โลกเลอืกเป็นจดุหมายปลายทางสาํหรบัการทดสอบกาํลงัใจและชนืชม 

ความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี 

หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซีปนัอาจจะมีการปิดปรบัปรุงซึงจะแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯจะทําการคืนเงนิค่ากระเชา้หนา้งาน 

ท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีทไีม่ไดข้นึกระเชา้ฟานซีปนั 

คาํ     บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทพีกัทลีาวไก สุดหรูระดบั 5 ดาวของประเทศเวยีดนาม Aristo International Hotel 5* 
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วนัทีสาม ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย-์วดัหงอ๊กซิน-อสิระชอ้ปปิงถนน 36 สาย-โชวห์ุน่กระบอกนํา 

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัจากนนันาํท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮานอยเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ(ประมาณ5 ชวัโมง)ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชม 

บรรยากาศธรรมช่าติทงั 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั พเิศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ SEN BUFFET 
นาํท่านชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมตีาํนานกลา่วว่า ในสมยัทเีวยีดนามทาํสงครามสู ้

รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทาํใหเ้กดิ

ความทอ้แทพ้ระทยั เมอืไดม้าล่องเรอืททีะเลสาบแห่งนี ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตวัหนึงไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพอืทาํ

สงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทพีระองคไ์ดร้บัดาบมานนั พระองคไ์ดก้ลบัไปทาํสงครามอีกครงั และไดร้บัชยัชนะเหนือ

ประเทศจีน ทาํใหบ้า้นเมอืงสงบสุข เมอืเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้าํดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี นาํท่านขา้ม สะพาน

แสงอาทิตย ์สแีดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วดั หงอ๊กเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ 

เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซงึมคีวามเชอืว่า เต่าตวันี คือเต่าศกัดสิทิธิ 1 ใน 2 ตวัทอีาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนีมาเป็นเวลาชา้นาน 

จากนนันาํท่าน อสิระชอ้บปิงถนน 36 สาย  มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึ 

ต่างๆ ฯลฯ ต่อมานาํท่านเดนิทางไปชมการแสดง ระบาํหุน่กระบอกนํา ศิลปกรรม 

ประจาํชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถใน 

การเชิดหุ่นกระบอก (เชดิจากในนาํผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเครอืงดนตรเีวยีดนาม 

และพากยส์ดๆของคณะละคร) นาํเสนอเรอืงราวในชวีิตประจาํวนั ประเพณี วฒันธรรม 

ของชาวเวยีดนาม และบอกกลา่วถงึเมอืงหลวงฮานอย 

คาํ     บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

  สมควรแกเ่วลานําท่านเขา้ทพีกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทียบเท่า 

วนัทีส ี ฮานอย-นิงกบ์ิงห-์ลอ่งเรอืชมถาํตามกก๊-ฮาลอง-รา้นยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง 

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ ตามกก๊ (Tam Coc)หมายถงึถาํสามถาํ ตามตาํนาน 

กลา่วว่าถาํนีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสนาํ เมอืครงันาํทะเลยงัท่วมถงึ  

ซงึยงัคงมรีอยคราบนาํปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรอืพายลอ่งตามแมน่าํ Hoang Long 

ในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภเูขาสองฝงัแม่นาํซงึมคีวาม 

ยาวหลายกโิลเมตร Tam Cocตามตาํนานกลา่วว่าถาํนีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสนาํ เมอืครงันาํทะเลยงัท่วมถงึ 

ซงึยงัคงมรีอยคราบนาํปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพทปีรากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรียบเหมอืน “กุย้หลนิของจนี”

เพลดิเพลนิกบัการนงัเรือกระจาด ลอ่งเรอืผ่านทอ้งนาํ สองขา้งทางเป็นทุง่นาขา้ว ยามฤดูเกบ็เกยีวก็จะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้หน็

อย่างเพลนิตา สลบักบัทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติิ  
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เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู่ เมืองฮาลองระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวถิีชวีติอาคารบา้นเรือนในปจัจบุนัของชาวเวยีดนาม  

ซงึทฮีาลองนีท่านจะไดช้มความงามตามธรรมชาต ิทสีรรสรา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอก  

อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และไดร้บัการพจิารณาประกาศเป็น “มรดกโลก” 

คาํ     บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปปิง Night Market เมืองฮาลอง ซงึเป็นแหลง่รวบรวมของฝากของทรีะลกึจากเมอืงฮาลอง 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทพีกั  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีหา้ ฮาลอง-ล่องเรอืชมทศันียภาพรอบอา่วฮาลอง-ถาํนางฟ้า-รา้นหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ 
                                            (เชา้/กลางวนั-SEAFOOD/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืเพอืลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติทสีรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจติรกรเอก 

อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งนีเต็ม

ไปดว้ยภเูขาหนิปูนมากมายระหว่างการลอ่งเรอืท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆทงัเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯนาํ 

ท่านชมถาํสวรรคช์มหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยงินกัถาํแห่งนีเพงิถกูคน้พบเมอืไมน่านมานีได ้

มกีารประดบัแสงสตีามผนงัและมมุต่างๆในถาํซงึบรรยากาศภายในถาํท่านจะชมความ 

สวยงามตามธรรมชาติทเีสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสทีลีงตวัทาํใหเ้กิดจินตนาการรูป 

ร่างต่างๆมากมายทงัรูปมงักรเสาคาํฟ้าพระพทุธรูปศิวลงึคช์มแพชาวประมงซงึเป็นวถิ ี

ชวีติของชาวฮาลองจะสรา้งแพทาํเป็นทอียู่อาศยัและมกีะชงัไวส้าํหรบัเลยีงสตัวท์ะเล 

เช่นกุง้หอยปูปลาท่านสามารถเลอืกซอือาหารทะเลสดๆจากทนีีไดน้าํท่านชมเกาะไก่จูบกนั 

ซงึถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเลก็ๆ  2 เกาะหนัหนา้ 

เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จนิตนาการของแต่ละท่าน 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตลเ์วยีดนาม พรอ้มทงัชมทศันียภาพของอ่าวฮาลอง 

บ่าย  ถงึท่าเรอืฮาลองนําท่านเดินทางกลบัสูก่รุงฮานอย (4 ชวัโมง) ระหว่างทางแวะใหท่้านไดเ้ลอืกชมโรงงานหยก 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

20.20 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออ้นแอรเ์ทยีวบนิท ี SL 185 

22.20 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................  
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อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปนั ฮาลอง 5 วนั 4 คืน บิน SL 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

18 ก.ค.61 22 ก.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 ก.ค.61 29 ก.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

1 ส.ค.61 5 ส.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

8 ส.ค.61 12 ส.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

15 ส.ค.61 19 ส.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

22 ส.ค.61 26 ส.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

29 ส.ค.61 2 ก.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

5 ก.ย.61 9 ก.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

12 ก.ย.61 16 ก.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

26 ก.ย.61 30 ก.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

3 ต.ค.61 7 ต.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

10 ต.ค.61 14 ต.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

17 ต.ค.61 21 ต.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

24 ต.ค.61 28 ต.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

31 ต.ค.61 4 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

7 พ.ย.61 11 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

14 พ.ย.61 18 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

21 พ.ย.61 25 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

28 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

5 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 34 15,900 15,900 14,900 4,000 

12 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

19 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

26 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
 ทพีกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
 ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
 รถรางขึนกระเชา้+กระเชา้ฟานซีปนั 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 
 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
เงอืนไขการสาํรองทนีงัและการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั มิฉะนันถอื 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์
ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการเดินทางของท่านไปยงั 
คณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 
เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 
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4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทบีริษัทฯกาํหนดไว ้
(15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที 
เกดิจากการยกเลิกของท่าน 
5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธิเลอืนวนัเดินทางหรือยกเลกิการเดินทาง 
โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 
6.กรณีทท่ีานตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั เนืองจากสายการ

บินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตวัภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลยีนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักล่าว 
7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนําเงนิ)เดินทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทงัสนิ 
รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษัทฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบนิยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและ

ต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีที

เกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการ

ท่องเทยีว(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของ

นักท่องเทยีวเองหรอืในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
 ตวัเครอืงบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได ้

ยอมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
 กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทียวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
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 การท่องเทียวประเทศเวยีดนามนนัจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสริมการท่องเทียวดงักลา่ว คือ รา้น

ยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พมิ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่าน

รบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้ 
 อาหารทปีระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาติจะออกไปทางจดืสว่นใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาด

ของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพกัทปีระเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple  

Room)หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหอ้งทเีป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทมีีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบนําบางโรงแรมแต่ละชนัจะมีเพยีงไม่กหีอ้งซึง 

 ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ิดกนัและอาจจะไดค้นละชนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิตซ์ึงขึนอยู่ 

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 


