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วันแรก           กรุงเทพฯ ● ฮานอย ● ลาวไก ● ซาปา ● ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา  (เฝอ/กลางวนั/เยน็) 
04.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 7 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน SL 180  

**ส าหรับพีเรียด ตั้งแต่วันที่ 29 มนีาคม 2563 เป็นต้นไป ไฟล์ทบนิขาไป จะออกจาก สนามบินดอนเมือง เวลา 07.10 น.  
และถึงสนามบนินานาชาตินอยไบ เวยีดนาม เวลา 09.05 น. เวลานัดหมายที่สนามบินดอนเมือง 04.00 น.** 

 

 

 
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 
เช้า  บริการอาหารเช้าเมนูพิเศษ  

เฝอเวียดนามอันลือช่ือ ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น  เดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ

เวี ยดนาม  ท่ีตั้ งอยู่ ภ าค เหนือ  เ ป็น เมื องที่ มี
ประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  เดินทางขา้ม
แม่น ้ าแดง แม่น ้ าสายลอยฟ้าท่ีอยู่สูงกว่าตวัเมือง 
ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนามท่ี
ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส 
ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย  
เรียกกันว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงท่ีได้รับการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่น ้ าลอ้มรอบเมือง 
เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่ือว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มร่ืนด้วยตน้ไมใ้หญ่ มี



 
 

อาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอย
อดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เส่ือมคลายชมตัวเมือง ฮานอย  
นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมือง
แห่งน้ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่างๆ 
ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตลฝ์รั่งเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มร่ืน และสบายตายิ่งนกัหลงัจาก
นั้นเดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกว่า 245กิโลเมตร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางต่อไปยงั เมืองซาปา ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจังหวดัลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร  
(ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) ตั้งอยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตรระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่
ชายแดนเวียดนามจีน 

 
 
ค ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลดั 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอย่างมีสีสัน 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี
เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 



 
 

วันที่สอง           ซาปา ● หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ● น ้าตกสีเงิน ● นั่งรถรางขึน้เขาฟานซีปัน ● ซาปา    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บ้านน้ีและชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ท่ีสวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาจากนั้นน าท่านเดินทางไปชม
น ้ าตก Silver Water Fall (น ้าตก ThacBac) น ้าตกสีเงิน ท่ีขึ้นช่ือในเมืองซาปา  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่  
จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่าน้ีก็
ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่น ๆ คือฟานซี
ปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหล่ียนเซินน้ี เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบอินโดจีน  

  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึน้ยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 

ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า
เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนไดร้ับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอิน
โดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยงัคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเทา้สู่ยอดเขาแห่งน้ีไม่ได้
สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพิ้สมยัการเดินป่าจากทัว่โลกเลือกเป็นจุดหมาย
ปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะท าการคืนเงนิค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที่ไม่ได้ขึน้กระเช้าฟานซีปัน 
 

 
  
 



 
 

 
ค ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี
เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
 

วันที่สาม           ฮานอย ● ทะเลสาบคืนดาบ ● สะพานแสงอาทิตย์ ● วัดหง๊อกซิน ● โชว์หุ่นกระบอกน ้า (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโคช้
ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้งทางและวิถีชีวิต
ของชาวเวียดนาม จากนั้น น าท่านสู่ ร้านหยกและเยื่อไผ่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET 

น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนาม
ท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหาร
จากจีนได้สักที ท าให้เกิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือได้มาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงได้
คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้
กลบัไปท าสงครามอีกครั้ ง และได้รับชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บา้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ 
พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ 



 
 

ชม วัดหง๊อกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่า
ตวัน้ี คือเต่าศกัดิ์ สิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน 

  
จากนั้น น าท่าน ชมการแสดง ระบ าหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียว

ในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้ าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
เวียดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม 
และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

ค ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 

  (โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่
เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 
วันที่ส่ี            ฮานอย ● นิงก์บิงห์ ● ล่องเรือชมถ ้าตามก๊ก ● อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย ● กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวนั/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่นิงห์บิงก์ตามก๊ก (Tam Coc) 

หมายถึง ถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน ้ า เม่ือครั้ งน ้าทะเลยงัท่วมถึง 
ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฏเป็น
หลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่น ้ า 
Hoang Longในช่วงแรกของการ
เดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ 
ภูเขาสองฝ่ังแม่น ้ าซ่ึงมีความยาว
หลายกิ โลเมตร Tam Coc ตาม
ต านานกล่าวว่าถ ้ า น้ี ถูกบรรจง
สร้างโดย สายลมและกระแสน ้ า 
เ ม่ื อ ค รั้ ง น ้ า ท ะ เ ล ยั ง ท่ ว ม ถึ ง  
ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้าปรากฎเป็น
หลกัฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหว่าง
การเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน ้ า  



 
 

สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลบักบัทศันียภาพของภูเขา
นอ้ยใหญ่ สลบัซับซ้อนราวกบัภาพสามมิติ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย จากนั้นน าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านไดเ้ลือกสรร
มากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

21.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่  SL 185 

23.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
 
 

**ส าหรับพีเรียด ตั้งแต่วันที่ 29 มนีาคม 2563 เป็นต้นไป ไฟล์ทบนิขากลบัจะออกจาก สนามบนินานาชาตินอยไบ 

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

...................................................................................................  
 
หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิ
เหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดบิและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบยีบข้อบังคบัของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่น 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตทุี่เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพือ่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 

 

**ทั้งน้ี ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว 
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 

 
 



 
 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

 

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

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4 วัน 3 คืน บิน SL 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมตัว๋) 

พักเดี่ยว 

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

09 – 12 ก.พ.63 25+1 13,900 13,900 12,900 10,900 3,500 

14 – 17 ก.พ.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

21 – 24 ก.พ.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

28 ก.พ. – 02 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

06 – 09 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

13 – 16 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

27 – 30 มี.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

03 – 06 เม.ย.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

10 – 13 เม.ย.63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 3,500 

12 – 15 เม.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 11,900 3,500 

17 – 20 เม.ย.63 34+1 11,900 11,900 10,900 9,400 3,500 

24 – 27 เม.ย.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

01 – 04 พ.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 3,500 

03 – 06 พ.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 3,500 

08 – 11 พ.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

15 – 18 พ.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

22 – 25 พ.ค.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

29 พ.ค. – 01 มิ.ย.63 34+1 12,900 12,900 11,900 10,400 3,500 

05 – 08 มิ.ย.63 34+1 11,900 11,900 10,900 9,400 3,500 

12 – 15 มิ.ย.63 34+1 11,900 11,900 10,900 9,400 3,500 

26 – 29 มิ.ย.63 34+1 11,900 11,900 10,900 9,400 3,500 



 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 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 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บงัคับตามระเบียบธรรมเนยีมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคับทปิค่ะ) 

 

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) 

• ยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดนิทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท 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 จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 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  
➢ เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 
 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดงันั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนญุาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 



 
 

➢ ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน 

(Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ3ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 
1 เตียงเสริม 
➢ โรงแรมในเวียดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียง
ไม่กี่ห้องซ่ึง ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะ
ไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 


