
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
02.00 น. พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดย

มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 
04.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VZ 8930 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป-กลับ) 
06.40 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (เฝอ เวียดนาม) 

เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร เดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา
ซ่ึงเป็นอ าเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) 
ตัง้อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร  

วันแรก         สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านชาวเขาก๊ัตก๊ัต   โบสถ์หินซาปา • ช้อปป้ิง
ไนซ์มาเก็ต                                                                                        (เช้า/กลางวัน/เย็น)
    

 



 
  

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

น าท่าน เ ดินทาง สู่  หมู่บ้านชาวเขา  Cat Cat 
Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า  ชมวิถี ชี วิต
ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลง
นาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา 
และเมื่อท่านเดินลงไปด้านล่างสุดของหมู่บ้าน จะ
ได้สัมผัสความสวยงามของน ้าตกท่ามกลาง
หมู่บ้านอีกด้วย 
จากนัน้  น าท่านชมโบสถ์หินซาปา ที่สร้างขึ้นโดย
ชาวฝรั่งเศส แต่เดิมมีชาวฝรั่งเศสจ านวนมาก
อาศัยอยู่ในเมืองนี้  ท าให้มีการสร้างโบสถ์นี้ขึ้น
เพ่ือให้ชาวฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธีมิสซาในวัดหยุด แต่
ในปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ไว้เป็นที่ร าลึก
และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีความ
สวยงามเป็นอย่างมากในเมืองซาปา  

ค ่า      บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ 
ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด 
น าท่านช้อปป้ิงไนซ์มาเก็ตให้ท่านได้เลือกซ้ือของที่
ระลึกและของฝากต่างๆมากมายตามอัธยาศัย 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก  SAPA CHARM 
HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ี
น า เ ส น อ เ บ้ื อ ง ต้ น เ ท่ า น้ั น  ซึ่ ง อ า จ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรม
ระดับเทียบเท่ากัน)  



 
  

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่ าน เ ดินทาง สู่  จุดชม วิวที่ สู งที่ สุ ด ในซาปา  ชม
ทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วย
เทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑล
ยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดใน
บรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขา
หว่างเหล่ียนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอิน
โดจีน สูงถึง 3,143 เมตร ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมอง
แบบพาโนรามา 
 
 

 
จากน้ัน  น าท่านน่ังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่
สถานีกระเช้าเพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้ สัมผัสกับความ
สวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง น าท่าน
ขึ้นสู่ฟานซีปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและใน
ภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคา
แห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมี
ความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้า
สู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพ

วันท่ีสอง ซาปา • น่ังรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • 
วันหงอ๊กเซิน • ช้อปป้ิงถนน 36 สาย                                                                                                   (เช้า/กลางวัน/เย็น)
    

 



 
  

เส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลังใจ
และชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย (ราคานี้รวมค่ารถรางจากด้านล่างถึงจุดขึ้นกระเช้าไฟฟา้) 
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะท าการคืนเงินค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีท่ีไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 
หมายเหตุ : จากจุดกระเช้าไฟฟา้ไปถึงยอดเขาฟานซีปัน มี2เส้นทางในการขึ้นไปถึงยอดเขา คือ เดินเท้าขึ้นบันไดไปบน
ยอดเขาฟานซีปัน หรือ นัง่รถรางเล็กขึ้นไป-กลับ ยอดเขาฟานซีปันจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมประมาณ 300 บาท/ท่าน (ท่าน
ใดจะข้ึนรถรางสามารถแจ้งที่เจ้าหน้าที่หน้างานได้เลยค่ะ/ครับ) 

 
จากน้ัน น าท่านสู่ โมอาน่า (Moana Sapa Cafe) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปาคล้ายกับประตูสวรรค์ท่ีบาหลี ให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปเก๋ๆกับมุมน่ารักๆ ที่เมื่อมองไปด้านหลังจะเห็นเป็นวิวภูเขาอันสวยงาม  นอกจากนี้ยังมีเครื่องด่ืมจ าหน่าย ให้
ท่านได้อิสระกับบรรยากาศสุดฟนิ 

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

หลังจากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ5 ชั่วโมง)ให้ท่านได้เพลิดเพลินไป
กับการชมบรรยากาศธรรมชาติทัง้ 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนัน้ น าท่านสู่ ร้านเยื่อไผ่ 
น าท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามท า
สงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ท าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีน
ได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้
พระองค์ เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกครั้ง และ



 
  

ได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่ง
นี ้

   
จากน้ัน น าท่านชมสะพานแสงอาทิตย์  สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัดโบราณวัดหง๊อกเซิน(ด้าน
นอก) สถานที่แห่งนี้มี เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตัวน้ี คือเต่าศักด์ิสิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
แห่งนี้มาเป็นเวลานาน น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผ้า 
รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

ค ่า      บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
  จากน้ัน น าท่านเข้าท่ีพัก LAROSA 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า
พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม วัดตามจุ๊กหรือที่ถูกเรียกว่า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ที่จังหวัดฮานาม ห่างจากกรุงฮานอย 60 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่ที่ตัง้อยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือค้นความดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่ไม่ควรพลาด       

  

วันท่ีสาม ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮาลอง                                        (เช้า/กลางวัน/เย็น)

    

 



 
  

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ตามจุ๊ก 

เดินทางสู่ เมืองฮาลองระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค ่า      บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
จากน้ัน สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก  SEASTAR 3*  หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า
พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตร
กรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมว
เกาะไก่ชน ฯลฯ 

 

วนัท่ีส่ี          ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ ้านางฟา้ • ฮานอย                                                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 
  

น าท่านชมถ ้ าสวรรค์หรือเรียกอีก ช่ือว่าถ ้ า
นางฟ้าชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่
สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ ้าแห่งน้ีเพ่ิงถูก
ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตาม
ผนังและมุมต่างๆในถ ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้า
ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริม
เติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวท าให้ เกิด
จินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกร
เสาค ้าฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์ชมแพชาวประมง
ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพท า
เป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้ส าหรับเล้ียงสัตว์
ทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลา น าท่านชมเกาะไก่จูบกัน
ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะ
จะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน บนเรือ 
  น าทา่นเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
เย็น      บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 
22.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท Thai Vietjet (VZ)  
 เท่ียวบินท่ี VZ 8931 

 
00.25+1 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 
 

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

อัตราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 
 

วันเดินทางทัวร์ เท่ียวบินเหมาล า เทศกาล สงกรานต์ 
มหัศจรรย์...เวียดนาม เท่ียวครบ บินคุ้ม 5 วัน 3 คืน บิน VZ 

วันเดินทาง วันเดินทางกลับ จ านวนต่อกรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

13 เม.ย. 66 17 เม.ย. 66 36+1/BUS 19,999 18,999 4,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว** 
 

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋เครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Vietjet  (VZ)  

เป็นตัว๋หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

วนัท่ีห้า      สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

         

 



 
  

✓ น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทยตามรายการระบุ 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจ

โรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 
 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน 
มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทัง้หมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
• ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส้ิน  
• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ส้ิน 
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ส้ิน 
• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทัง้หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง

ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ  
 

• บริ ษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ ในการ เก็บ ค่า ใ ช้ จ่ าย ทั้งหมด กรณีท่ านยกเ ลิกการ เ ดินทางและมีผลท า ให้คณะ เ ดินทาง 
ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไปต่อกรุ๊ป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไปต่อกรุ๊ป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวันเดินทาง หรือ 
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 



 
  

ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้าม)ี 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ใน
รายการทัวร์ทัง้หมด 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือ
ได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋ดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊ มลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่การ
ประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-
ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

➢ กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทัง้ส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

➢ ภาพที่ใช้เป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเท่านัน้ 



 
  

➢ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,
ร้านไม้ไผ่,ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาด
ของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดห้องพักท่ีประเทศเวียดนาม 
➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 
เตียงเสริม 

➢   โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละชัน้จะมี  เพียงไม่กี่ห้อง
ซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ 
 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือ

ประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้ระบุในรายการทัวร์ท้ังหมด** 
 

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


