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วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกัต๊กัต๊-น า้ตกสีเงนิ-ตลาดซาปา  (เฝอ/กลางวนั/เยน็) 

05.00น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 7 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยเท่ียวบิน SL 180 

09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ่นทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถลอ็กทีน่ั่งได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

เช้า  บริการอาหารเช้าเมนูพเิศษเฝอเวยีดนามอนัลือช่ือ ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวง 

ของประเทศเวยีดนาม ท่ีตั้งอยูภ่าคเหนือ 
เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 
2,000 ปี  น าท่านเดินทางขา้มแม่น ้าแดง 
แม่น ้าสายลอยฟ้าท่ีอยูสู่งกวา่ตวัเมืองท่านจะ
เห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวยีดนามท่ี
ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของ
ฝร่ังเศส ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุง 
ฮานอยในอดีตไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็น
เมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกนัวา่
“Little Parris”เป็นเมืองหลวงท่ีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มีทะเลสาบและแม่น ้าลอ้มรอบเมือง มีอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกวา่เมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีต
ความรุ่งโรจน์ใหน้กัเดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอยา่งไม่เส่ือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวง
เก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายคุรบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่างๆ ยงัคงเป็น
การก่อสร้าง สไตลฝ์ร่ังเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายกุวา่ร้อยปี ใหค้วามร่มร่ืน และสบายตายิง่นกัหลงัจากนั้น 
เดินทางสู่จังหวดัลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกวา่ 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยงัเมืองซาปา 
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ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 
ช่ัวโมง) ตั้งอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขา
ในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนั้นน าท่านเดินทางไปชม
น ้าตก Silver Water Fall (น า้ตก ThacBac) น า้ตกสีเงิน ท่ีข้ึนช่ือในเมืองซาปา 
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ค ่า     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลทั** 
ชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสัน 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึน้กระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวยีดนาม+จนี+ลาวไก  
                    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ย
เทือกเขาและเทือกเขาเหล่าน้ีก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสูงโดดเด่นท่ีสุด
ในบรรดายอดอ่ืนๆ คือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหวา่งเหล่ียนเซินน้ี นบัวา่เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบ
อินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรน าท่านชมทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหินท่ี
สวยงาม ชมทิวทศัน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขา 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหาร  น าท่านน่ังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่
สถานีกระเช้า เพื่อ ข้ึน ยอดเขาฟานซีปัน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้
สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ
ระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้าน าท่าน
น่ังกระเช้าไฟฟ้าเพื่อข้ึนสู่ฟานซิปันยอดเขา
สูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน 
สูง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า
“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีน
บนความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยา่งยิง่สภาพป่าก็ยงัคง
มีความสมบูรณ์และสวยสดงดงาม 
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ม ากท ว่ าก าร เดิ น เท้ า สู่ ย อ ด เข าแ ห่ ง น้ี ไม่ ไ ด้
สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางท่ีค่อนขา้งชนั 
จนมีเฉพาะผูพ้ิสมยัการเดินป่าจากทัว่โลกเลือกเป็น
จุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจ 
และช่ืนชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 
หมายเหตุ  : กระเช้าฟานซี ปันอาจจะมีการปิด
ปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะ
ท าการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาท
ค่ะในกรณทีีไ่ม่ได้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า      บริการอาหารเยน็ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเขา้ท่ีพกัท่ีลาวไก สุดหรูระดับ 5 ดาวของประเทศเวยีดนาม Aristo International Hotel 5* 
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วนัทีส่าม ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทติย์ – วดัหง๊อกซิน - อสิระช้อปป้ิงถนน 36 สาย 
  โชว์หุ่นกระบอกน า้       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท้่านได้
เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้งทางและวถีิชีวติของชาวเวยีดนาม 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั พเิศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET 

น าท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าววา่ ในสมยัท่ีเวยีดนาม
ท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหาร
จากจีนไดส้ักที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงได้
คาบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ด้
กลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ 
พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ 
ชม วดั หง๊อกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือวา่ เต่า
ตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน 
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จากนั้นน าท่าน อสิระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มี
สินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย 
กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ  
ชมการแสดง ระบ าหุ่นกระบอกน า้ ศิลปะกรรม
ประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและ
มีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิด
หุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้าผสมผสานกบัเสียง
บรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆ
ของคณะละคร) น าเสนอเร่ืองราวใน
ชีวติประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

ค ่า     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ า้ตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร  น าท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc)หมายถึงถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าววา่ถ ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและ 

กระแสน ้า เม่ือคร้ังน ้าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่น ้า Hoang  
Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะ
ไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝ่ังแม่น ้ าซ่ึงมี
ความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตาม
ต านานกล่าวว่าถ ้ าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย 
สายลมและกระแสน ้ า เม่ือคร้ังน ้ าทะเล
ยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้าปรากฎ
เป็นหลกัฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหว่าง
การเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน 
“กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกบัการนั่ง
เรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน ้ า สอง
ขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเก่ียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอยา่งเพลินตา สลบักบัทศันียภาพของภูเขานอ้ย
ใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองฮาลองระหวา่งทางชมสภาพความเป็นอยูแ่ละวถีิชีวติอาคารบา้นเรือนในปัจจุบนัของชาวเวยีดนาม  
ซ่ึงท่ีฮาลองน้ีท่านจะไดช้มความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสร้างดว้ยความงดงามดัง่ภาพวาดโดยจิตรกรเอก  
อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะ และไดรั้บการพิจารณาประกาศเป็น “มรดกโลก” 
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ค ่า     บริการอาหารเยน็ณ ภัตตาคาร 
  หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Marketเมืองฮาลอง ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของท่ีระลึกจากเมืองฮาลอง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า ฮาลอง-ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ า้นางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ 
           (เช้า/กลางวนั-SEAFOOD/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรค์สร้างดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดย
จิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกอ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะ
ต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ น าท่านชมถ า้สวรรค์ชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่า
ประทบัใจยิ่งนักถ ้ าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเม่ือไม่นานมาน้ีได้มีการประดบัแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ ้ าซ่ึง
บรรยากาศภายในถ ้ าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีท่ีลงตวัท าให้เกิด
จินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมงักรเสาค ้าฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงคช์มแพชาวประมงซ่ึงเป็นวิถีชีวติของชาว
ฮาลองจะสร้างแพท าเป็นท่ีอยู่อาศยัและมีกะชงัไวส้ าหรับเล้ียงสัตวท์ะเลเช่นกุง้หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซ้ือ
อาหารทะเลสดๆจากท่ีน่ีไดน้ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะ
เล็กๆ  2 เกาะหนัหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่ละท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตล์เวยีดนาม  
บ่าย  ถึงท่าเรือฮาลองน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ช่ัวโมง) ระหวา่งทางแวะใหท้่านไดเ้ลือกชมโรงงานหยก 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 
21.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เทีย่วบินที ่ SL 185 

23.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
........................................................................................  
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วนั 4คืน บิน SL 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

10 ธ.ค.61 14 ธ.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 4,000 

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

17 ธ.ค.61 21 ธ.ค.61 24 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 

24 ธ.ค.61 28 ธ.ค.61 24 15,900 15,900 14,900 4,000 

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

31 ธ.ค.61 4 ม.ค.62 24 16,900 16,900 15,900 4,000 

2 ม.ค.62 6 ม.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

7 ม.ค.62 11 ม.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 

9 ม.ค.62 13 ม.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

14 ม.ค.62 18 ม.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 

16 ม.ค.62 20 ม.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

21 ม.ค.62 25 ม.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 

23 ม.ค.62 27 ม.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

28 ม.ค.62 1 ก.พ.62 24 14,900 14,900 13,900 4,000 

30 ม.ค.62 3 ก.พ.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

4 ก.พ.62 8 ก.พ.62 24 15,900 15,900 14,900 4,000 

6 ก.พ.62 10 ก.พ.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 

11 ก.พ.62 13 ก.พ.62 24 14,900 14,900 13,900 4,000 

13 ก.พ.62 17 ก.พ.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

18 ก.พ.62 22 ก.พ.62 24 14,900 14,900 13,900 4,000 

20 ก.พ.62 24 ก.พ.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

25 ก.พ.62 1 ม.ีค.62 24 14,900 14,900 13,900 4,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 รถรางขึน้กระเช้า+กระเช้าฟานซีปัน 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

27 ก.พ.62 3 ม.ีค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

4 ม.ีค.62 8 ม.ีค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 

6 ม.ีค.62 10 ม.ีค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

11 ม.ีค.62 15 ม.ีค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 

13 ม.ีค.62 17 ม.ีค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

18 ม.ีค.62 22 ม.ีค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 

20 ม.ีค.62 24 ม.ีค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

25 ม.ีค.62 29 ม.ีค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 
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 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนทีเ่หลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วนั 
มิฉะน้ันถือ 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณยีกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่านไปยงั 
คณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหัน
ก่อนล่วงหน้า 
เพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่ริษัท
ฯก าหนดไว้ 
(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหาย
ต่างๆที ่
เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทาง 
โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ
ในกรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไข
ดังกล่าว 
7.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  



 
BT-VN07_SL_DEC18-MAR19 

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

(Triple  

Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียง
เสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีงไม่กี่
ห้องซ่ึง 

 ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิต์
ซ่ึงขึน้อยู่ 
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่าน
เอง** 

 
 


