
 

  

                                                                                     

                                                                                               

 

  

       T.A.T. License No.11 / 04496 
 

 



 

 
วันแรก กรุงเทพฯ • ฮานอย • อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย    (-/-/เย็น)    
12.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 8  

Viet Jet Air (VJ )โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 
15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ 902 

 

 
16.55 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ท่ีตั้งอยู่ภาคเหนือเป็นเมืองท่ี
มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่าน
เดินทางขา้มแม่น ้ าแดง แม่น ้ าสายลอยฟ้าท่ีอยู่
สูงกว่าตวัเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่ง
แรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอ
ไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟ
เท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขาน
ว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกนั
ว่า  “Little Parris” เป็นเมืองหลวงท่ีได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น ้ าล้อมรอบเมือง  
เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่ือว่า City of Lakesมีถนนหนทางที่ร่มร่ืนด้วยต้นไมใ้หญ่  
มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือ
รอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นกัเดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เส่ือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย 
นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมือง
แห่งน้ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่าง ๆ 



 

ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มร่ืน และสบายตายิ่ง  
น าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ี
ระลึก ต่าง ๆ ฯลฯ 

ค ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL 3* หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี
เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่สอง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • ชมน ้าตกสีเงนิ • ตลาดซาปา    (เช้า/กลางวัน/เย็น)   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วย

ระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยงั เมืองซาปา ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดัลาวไก ด้วยระยะทาง
ประมาณ40 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง)ตั้งอยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนั้นน าท่านเดินทางไปชมน ้ าตก
Silver Water Fall น ้าตกสีเงิน ท่ีขึ้นช่ือในเมืองซาปา 
 



 

   
 

ค ่า     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร **พิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด** 
ชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอย่างมีสีสัน 
น าท่านเขา้ท่ีพกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ตามาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้
พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่สาม ซาปา • นั่งรถรางไปขึน้กระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย    (เช้า/กลางวัน/เย็น)   
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า
เพ่ือขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนไดร้ับการกล่าวขานว่า
“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร  

   
และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยงัคงมีความมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเทา้
สู่ยอดเขาแห่งน้ีไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางท่ีค่อนขา้งชัน จนมีเฉพาะผูพิ้สมยัการเดินป่าจากทัว่
โลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะท าการคืนเงินค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะในกรณีที่ไม่ได้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 

 



 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ5 ชั่วโมง)ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้งทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม  

จากนั้น   น าท่านสู่ ร้านเยือ่ไผ่และร้านยา 
ค ่า      บริการอาหารค ่า พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET 

น าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL*3หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี
เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่ส่ี ฮานอย • นงิห์บงิห์ • ล่องเรือชมถ ้าตามก๊ก • ทะเลสาบคนืดาบ • วัดหง๊อกเซิน • ชมการแสดงระบ าหุ่นกระบอกน ้า   
 (เช้า/กลางวนั/เยน็)   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่นิงห์บิงห์ ตามก๊ก (Tam Coc)

หมายถึงถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน ้า เม่ือครั้ งน ้าทะเลยงัท่วมถึง 
ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่น ้า Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่าน
จะได้ชมทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝ่ังแม่น ้าซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามต านานกล่าวว่าถ ้าน้ีถูกบรรจง
สร้างโดย สายลมและกระแสน ้ า เม่ือครั้ งน ้ าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพท่ี
ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน” เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด 
ล่องเรือผ่านทอ้งน ้า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลบักบั
ทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซับซ้อนราวกบัภาพสามมิติ  



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ

กลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่ง
เวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสั้กที ท าให้เกิดความทอ้แทพ้ระทยั 
เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวิเศษมาให้พระองค ์ เพื่อท าสงครามกับ
ประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ด้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลบัไปท าสงครามอีกครั้ ง และได้รับชัยชนะเหนือ
ประเทศจีน ท าให้บา้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  

    
น าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม  วัด หง๊อกเซิน วดัโบราณ ภายใน
ประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัดิ์ สิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัที่



 

อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน เดินทางไปชมการแสดงระบ าหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ 
เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้า
ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอเร่ืองราวใน
ชีวิตประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม 

ค ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานเวียดนาม 
  (โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี

เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
วันที่ห้า ฮานอย • กรุงเทพฯ          (เช้า/-/-)   
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 
12.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901 

14.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

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

การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัท

ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
 
หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบนิยกเลกิบนิ , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ  
เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดบิและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบยีบข้อบังคบัของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่น 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพือ่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 



 

**ทั้งน้ี ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว 

ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 
อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน VJ 

เร่ิมเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมตัว๋) 

พักเดี่ยว 

05 – 09 มี.ค. 63 24 11,999 11,999 10,999 9,999 3,500 

12 – 16 มี.ค. 63 24 11,999 11,999 10,999 9,999 3,500 

19 – 23 มี.ค. 63 24 11,999 11,999 10,999 9,999 3,500 

26 – 30 มี.ค. 63 24 11,999 11,999 10,999 9,999 3,500 

02 – 06 เม.ย. 63 24 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

03 – 07 เม.ย. 63 24 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

04 – 08 เม.ย. 63 24 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

10 – 14 เม.ย. 63 24 16,900 16,900 15,900 12,900 3,500 

11 – 15 เม.ย. 63 24 16,900 16,900 15,900 12,900 3,500 

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

13 – 17 เม.ย. 63 24 14,900 14,900 13,900 11,900 3,500 

23 – 27 เม.ย. 63 24 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 24 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

01 – 05 พ.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 11,900 3,500 

07 – 11 พ.ค. 63 24 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

14 – 18 พ.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 11,900 3,500 

03 – 07 มิ.ย.63 24 14,900 14,900 13,900 11,900 3,500 

18 – 22 มิ.ย. 63 24 14,900 14,900 13,900 11,900 3,500 

03 – 07 ก.ค. 63 24 14,900 14,900 13,900 11,900 3,500 

12 – 16 ส.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 11,900 3,500 

13 – 17 ส.ค. 63 24 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

10 – 14 ก.ย. 63 24 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 



 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 
 

 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
✓ ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
✓ ประกันอบุัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ รถรางขึน้กระเช้า+ค่ากระเช้าฟานซีปัน 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,  อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน,  
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บงัคับตามระเบียบธรรมเนยีมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคับทปิค่ะ) 

24 – 28 ก.ย. 63 24 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

01 – 05 ต.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 11,900 3,500 

08 – 12 ต.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 11,900 3,500 

09 – 13 ต.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 11,900 3,500 

15 – 19 ต.ค. 63 24 12,900 12,900 11,900 10,900 3,500 

23 – 27 ต.ค. 63 24 13,900 13,900 12,900 11,900 3,500 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 63 24 13,900 13,900 12,900 11,900 3,500 



 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

• กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทัวร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท  

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดนิทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนวันเดินทาง
หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 



 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ  (ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ  
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่าง ๆ  หรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  



 

➢ กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม  
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 
➢ ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว  (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ  3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กับ 1 เตียงเสริม 
➢ โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียง

ไม่กี่ห้อง ซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 
 
 


