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วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้นกัต๊กัต๊-นํ้าตกสเีงิน-ตลาดซาปา  

               (เฝอ/กลางวนั/เยน็) 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยไลออนแอร ์ประต ู7 

Thai Lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยเท่ียวบิน SL 180 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เวียดนาม เทา่กบัประเทศไทย) 

 **สาํหรบัพีเรียดตั้งแต่ 30 ต.ค.- 03 พ.ย.62 เป็นตน้ไป ไฟลท์บิน ขาไป จะออกจากสนามบินดอน

เมือง กรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. และถึงสนามบินนอยไบ เวลา 09.30 น. (กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี

ก่อนทาํการจอง)** 
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เชา้  บริการอาหารเชา้เมนูพิเศษเฝอเวียดนามอนัลือช่ือ ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน  นําท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีตั้ งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองท่ีมี

ประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี  นําท่านเดินทางขา้มแม่น้ําแดง แม่น้ําสายลอยฟ้าท่ีอยูส่งูกวา่ตวัเมือง

ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนามท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่เศส ปัจจุบันใช้

เฉพาะรถไฟเท่าน้ัน กรุงฮานอยในอดีตไดร้บัการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกนัวา่

“Little Parris”เป็นเมืองหลวงท่ีไดร้บัการวางผงัเมอืงไวอ้ยา่งดี มีทะเลสาบและแม่น้ําลอ้มรอบเมือง มีอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกวา่เมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอย

อดีตความรุ่งโรจน์ใหนั้กเดินทางไดไ้ปสมัผัสเสน่หเ์มืองหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เส่ือมคลายชมตัวเมือง ฮานอย 

นครหลวงเก่าแก ่ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส ตึก อาคารท่ี

สาํคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการกอ่สรา้ง สไตลฝ์รัง่เศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกวา่รอ้ยปี ใหค้วามร่มร่ืน และสบาย

ตายิ่งนักหลังจากน้ัน เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากโนยบ่าย ด้วยระยะทางกว่า 245

กิโลเมตรเดินทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซ่ึงเป็นอาํเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดัลาวไกดว้ยระยะทางประมาณ 40 

กิโลเมตร(ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) ตั้งอยูส่งูกวา่ระดบัน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุดลกูหลูกูตาจากน้ันนําท่านเดินทาง

ไปชม 

 น้ําตก Silver Water Fall (นํ้าตก ThacBac) นํ้าตกสเีงิน ท่ีข้ึนช่ือในเมอืงซาปา 

คํา่      บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลดั** 

 ชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ท่ีออกมาจบัจา่ยซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสนั 

 สมควรแกเ่วลานําท่านเขา้ท่ีพกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง ซาปา-เขาฮามลอง-นัง่รถรางข้ึนกระเชา้ฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จนี+ลาวไก  

                     (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ จุดชมววิท่ีสงูท่ีสุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา

และเทือกเขาเหล่าน้ีก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยนูนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสงูโดดเด่นท่ีสุดใน

บรรดายอดอ่ืนๆ คือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหวา่งเหล่ียนเซินน้ี นับว่าเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน

แถบอินโดจนี สงูถึง 3,143 เมตร 

 นําท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหินท่ีสวยงาม ชมทิวทัศน์

เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขา 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      

หลงัอาหาร  นําท่านนัง่รถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สูส่ถานีกระเชา้เพ่ือขึ้ น ยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 

กิโลเมตร ท่านจะไดส้มัผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้งทาง ถึงสถานีกระเชา้นาํ

ท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้า เพ่ือขึ้ นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 

เมตร จนไดร้ับการกล่าวขานว่า“หลงัคาแห่งอินโดจีน สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเล
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ปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยงัคงมีความสมบรูณแ์ละ

สวยสดงดงามมากทวา่การเดินเทา้สู่ยอดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางท่ีค่อนขา้งชนั 

จนมีเฉพาะผูพิ้สมยัการเดินป่าจากทัว่โลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสาํหรบัการทดสอบกาํลงัใจและชื่นชม

ความงามของผืนป่าดินรอ้นแหง่เอเชีย 

   หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรบัปรุงซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษัทฯจะทาํการคืน

เงินค่ากระเชา้หนา้งานทา่นละ 1,000 บาทค่ะในกรณีท่ีไม่ไดข้ึ้นกระเชา้ฟานซีปัน 

คํา่      บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเขา้ท่ีพกัท่ีลาวไก สุดหรูระดบั 5 ดาวของประเทศเวียดนาม Aristo International Hotel 5* 

วนัที่สาม ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย ์– วดัหงอ๊กซิน – อิสระชอ้ปป้ิงถนน 36 

สาย - โชวห์ุ่นกระบอกนํ้า                   (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดย

รถโคช้ปรบัอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้ง

ทางและวถีิชีวติของชาวเวยีดนาม จากน้ัน นําท่านสู่ รา้นหยกและเยือ่ไผ่ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ SEN BUFFET 

นําท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีตาํนานกล่าวว่า ในสมยัท่ีเวียดนาม

ทาํสงครามสูร้บกบัประเทศจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะ

ทหารจากจนีไดส้กัที ทาํใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เมือ่ไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแหง่น้ี ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตวั

หน่ึงไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค์ เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์ไดร้ับดาบมาน้ัน 

พระองคไ์ดก้ลบัไปทาํสงครามอีกครั้ง และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจีน ทาํใหบ้า้นเมืองสงบสุขเม่ือเสร็จศึก

สงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่น้ี  

นําท่าน ขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายใน

ประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเชื่อวา่ เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 

ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ีมาเป็นเวลาชา้นาน 

จากน้ัน นําท่าน อิสระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถกูใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ 

ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ ชมการแสดง ระบาํหุ่นกระบอกนํ้า ศิลปะกรรมประจาํชาติ เอกลกัษณข์องประเทศ

เวยีดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่กระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกบัเสียง

บรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นําเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน 

ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมอืงหลวงฮานอย 

คํา่     บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี ฮานอย-นิงกบิ์งห-์ลอ่งเรือชมถํ้าตามกก๊-ฮาลอง-รา้นยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง     

                                                                                                                             (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร  นําท่านเดินทางสู่ ตามกก๊ (Tam Coc )หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตาํนานกล่าววา่ถํ้าน้ีถกูบรรจงสรา้งโดย สาย

ลมและกระแสน้ํา เมื่อครั้งน้ําทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมรีอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตาม
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แม่น้ํา Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภเูขาสองฝัง่แม่น้ําซ่ึงมีความยาว

หลายกิโลเมตร Tam Cocตามตํานานกล่าววา่ถํ้าน้ีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน้ํา เม่ือครั้งน้ํา

ทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมรีอยคราบน้ําปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหวา่งการเดินทางหลายท่าน

เปรียบเหมือน “กุย้หลินของจนี”เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือกระจาด ล่องเรือผ่านทอ้งน้ํา สองขา้งทางเป็นทุ่ง

นาขา้ว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลินตา สลับกบัทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ 

สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดินทางสู่ เมืองฮาลองระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบา้นเรือนในปัจจุบนัของชาว

เวียดนาม ซ่ึงท่ีฮาลองน้ีท่านจะไดช้มความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสรา้งดว้ยความงดงามดัง่ภาพวาดโดย

จติรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะ และไดร้บัการพิจารณาประกาศเป็น 

“มรดกโลก” 

คํา่      บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารนําท่านชอ้ปป้ิง Night Marketเมืองฮาลอง ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของท่ีระลึกจากเมืองฮา

ลอง 

 สมควรแกเ่วลานําท่านเขา้ท่ีพกั  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ ฮาลอง-ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถํ้านางฟ้า-รา้นหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ 

                                 (เชา้/กลางวนั-SEAFOOD/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรค์สรา้งด้วยความงดงามดัง

ภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะน้อยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขาหินปนูมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม

ความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ นําท่านชมถํ้าสวรรคช์มหินงอกหินยอ้ย

มากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนักถํ้าแห่งน้ีเพ่ิงถกูคน้พบเมื่อไมน่านมาน้ีไดม้ีการประดบัแสงสี

ตามผนังและมุมต่างๆในถํ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถํ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่ง

โดยมนุษยแ์สงสีท่ีลงตวัทาํใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมงักรเสาคํ้าฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์

ชมแพชาวประมงซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรา้งแพทําเป็นท่ีอยู่อาศยัและมีกะชงัไวส้าํหรบัเล้ียงสตัว์

ทะเลเชน่กุง้หอยปปูลาท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆจากท่ีน่ีไดนํ้าท่านชมเกาะไกจ่บูกนัซ่ึงถือวา่เป็น

สญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหนัหน้าเขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่

จนิตนาการของแต่ละท่าน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตลเ์วียดนาม  

บ่าย  ถึงท่าเรือฮาลองนาํท่านเดินทางกลบัสูก่รุงฮานอย (4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางแวะใหท่้านไดเ้ลือกชมโรงงาน

หยก 

 สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตนิอยไบ 

20.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออ้นแอรเ์ท่ียวบินที่  SL 185 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 
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**สาํหรบัพีเรียดตัง้แต ่23 – 27 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป  

ไฟลท์บิน ขากลบั จะออกจากสนามบินนอยไบ เวลา 21.15 น. 

และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 23.10 น. (กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีก่อนทาํการจอง)** 

.......................................................................................  

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วนั 4คืน บิน SL 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

06 พ.ย.62 10 พ.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

13 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

20 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

25 พ.ย.62 29 พ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

04 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

11 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

18 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

30 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

01 ม.ค.63 05 ม.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

08 ม.ค.63 12 ม.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

15 ม.ค.63 19 ม.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

22 ม.ค.63 26 ม.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

29 ม.ค.63 02 ก.พ.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

05 ก.พ.63 09 ก.พ.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

12 ก.พ.63 16 ก.พ.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

19 ก.พ.63 23 ก.พ.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

26 ก.พ.63 01 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

04 มี.ค.63 08 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

11 มี.ค.63 15 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

18 มี.ค.63 22 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 มี.ค.63 29 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 

 ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 รถรางข้ึนกระเชา้+กระเชา้ฟานซีปัน 

 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตแุละค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถกูปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทย

และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ1,200บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิปคะ่) 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  
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กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 40 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 25 - 40 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50% และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 24 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคา่ทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ

เล่ือน การเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนที่บริษัทฯ กาํหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯ และผูเ้ดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป จงึออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนั

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อน

ทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการ

ปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าทา่นยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ทอ่งเท่ียวเทา่นั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือ

ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,

การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตภุยั
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พิบตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิด

จากอุบติัเหตใุนรายการทอ่งเท่ียว(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือทา่นตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตอ้งไม่มีการชาํรุด เปียกนํ้า การขีดเขียนรูปตา่งๆหรือแมก้ระทัง่ตราปัม๊ลาย

การต์นู ท่ีไม่ใช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทาง

ทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธ การเขา้-ออกเมืองของทา่น ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจ

ทาํใหท้า่นโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ทาํใหใ้บหนา้เปล่ียนไป 

ดงันั้น ท่านตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนทาํการจองทวัร ์ 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาตใิหท้า่นเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์า

ทา่นสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของ

บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียว

ดงักล่าว คือ รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พ่ิม ทาง

บริษทัฯ จะขอถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดร้บัอิทธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไม่ค่อยจดัและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม 
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รายละเอียดหอ้งพกัท่ีประเทศเวียดนาม 

 หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 

3 ทา่น (Triple Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแตล่ะ

ชั้นจะมีเพียงไม่ก่ีหอ้งซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ดิกนัและอาจจะไดค้น

ละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟตซ่ึ์งข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ  

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


