
 
 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา 
นงิหบ์ ิง่ห3์วนั2คนื 

 ซุปตาร ์หนเีทีย่ว ปีใหม่  
กําหนดการเดนิทาง 29 ธนัวาคม– 31 ธนัวาคม 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิTHAI AIRWAYS 



 
 

เดนิทางดว้ยสายการบนิไทย เดนิทางทอ่งเทีย่วไปกบัทางตอนเหนอืของเวยีดนาม 

เมอืงซาปา เมอืงเล็กกลางหุบเขา ฉายาสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม 

เมอืงนงิหบ์งิหช์มทศันยีภาพทีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขา และธรรมชาต ิเทีย่วชมเมอืงฮานอย  

ทะเลสาบคนืดาบศาลเจา้เนนิหยก ชมโชวห์ุน่กระบอกนํา้ชอ้ปป้ิงทีถ่นน36สาย 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกัออก 9,000.- บาท/ทา่น 
 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรวมเป็น800 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ–ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย –เมอืงลาวไก– เมอืงซาปา–นํา้ตกสเีงนิ 

04.30น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิเคาทเ์ตอร ์ สายการบนิไทย  

แอรเ์วย์  (TG)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสาํหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลด
สมัภาระ 

07.45น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ยโดยสายการบนิ THAI AIRWAYSเทีย่วบนิที่
TG560 

09.35น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอยซึง่เป็นสนามบนิหลกัของประเทศ

เวยีดนามตอนเหนือหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
 
 

นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงลาวไก ใชเ้วลาเดนิทาง 4-5 ชัว่โมง 
  

เมอืงลาวไก ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนามมชีายแดนตดิกบัเมอืงเหอโขว่ 
มณฑลยูนนาน ประเทศจนี เป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะเมอืงทําการคา้สาํคญั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําแดง ห่างจาก

กรุงฮานอยเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 300กว่ากโิลเมตร  
 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัณรา้นอาหารบรเิวณสนามบนิ(1) 

 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงซาปา ใชเ้วลาเดนิทางจากเมอืง    
ลาวไก ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร 

 “เมอืงซาปา”เมอืงเล็กๆกลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมของชาว
ยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยดึครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึตา่งๆ 
รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นแบบฝรั่งเศสทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยหุบเขานอ้ยใหญ่ และธรรมชาติ

ทีอุ่ดมสมบูรณ์ อกีทัง้ยังตัง้อยู่ใกลก้บัยอดเขาฟานซปัีงซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเวยีดนามและเป็น
สว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลยั ทําใหเ้มอืงซาปาแห่งนี้มอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี จนกลายเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทัว่ทกุมุมโลก  

 นําทา่นเดนิทางสู ่นํา้ตกสเีงนิ อยู่ห่างจากเมอืงซาปาประมาณ 8 กโิลเมตรน้ําตกซลิเวอรห์รอืทีช่าวซา
ปาเรยีกว่าThac Bac เป็นน้ําตกทีม่คีวามงดงามทางธรรมชาต ิสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกลเพราะ

น้ําตกมคีวามสงูถงึ 100 เมตร 

คํา่  บรกิารอาหาร คํา่ ณ ภตัตาคาร เมน ูชาบหูมอ้ไฟ ปลาแซลมอ่น (2) 

  หลงัรับประทานอาหารสมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 
ทีพ่กั  โรงแรมAzure Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

29 ธนัวาคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 20,888 20,888 2,500 



 
 

วนัทีส่อง เขาฮมัลอง – พรมแดนระหวา่งประเทศเวยีดนามและจนี– ฮานอย– ทะเลสาบคนืดาบ –สะพาน

แสงอาทติย–์ศาลเจา้เนนิหยก– ชอ้ปป้ิงถนน36สาย –ชมโชวห์ุน่กระบอกนํา้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 หลงัรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางไปชมววิเมอืงซาปาที่ ยอดเขาฮมัลอง ซึง่อยู่ไม่ไกลจากตวั
 เมอืงซาปา ทางขึน้จะเป็นการเดนิข ึน้เขาตลอดแตไ่ม่ชนัมากนัก โดยจะมจีุดชมววิใหนั้กทอ่งเทีย่วเลอืก
 ชมววิอยู่หลายจุดดว้ยกนั เมือ่เดนิข ึน้ไปแลว้ทา่นสามารถมองเห็นววิของเมอืงซาปาไดท้ัง้เมอืง

 บา้นเรอืนและตกึตา่งๆ ทีม่สีถาปัตยกรรมเป็นลกัษณะแบบฝรั่งเศส ผสมผสานกบักบัธรรมชาตทิีอุ่ดม
 สมบูรณ์ และววิของหุบเขาทีท่อดยาวเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซาปา 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ พรมแดนระหวา่งประเทศเวยีดนามและจนี พรมแดนนี้เคยถกูปิดในชว่งระหว่าง
 สงครามจนีและเวยีดนามในปี ค.ศ. 1979-1993 หลงัจากสงครามไดม้กีารเปิดพรมแดนนี้ข ึน้มาใหม่อกี
 ครัง้ จนเกดิเป็นทางผ่านสาํคญัของนักทอ่งเทีย่วในการเดนิทางเขา้มาเทีย่วประเทศเวยีดนามและเมอืง

 คณุหมงิประเทศจนี ซึง่นอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัแลว้ ยังเป็นจุดศนูยก์ลางใน
 การแลกเปลีย่นสนิคา้ชนเผาทีส่าํคญัและใหญ่ทีส่ดุในประเทศอกีดว้ย 
บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร (4) 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮานอย  ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืงซาปาสูเ่มอืงฮานอย ใชเ้วลา
 โดยประมาณ 5-6 ชัว่โมงจากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจ กลางเมอืงฮานอย 

 ตามตํานานเลา่ขานกนัมาว่าในสมัยทีเ่วยีดนามทําสงครามกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามทํา
 การสูร้บเป็นเวลานานแตไ่ม่สามารถรบชนะฝ่ายจนีได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึง่ไดล้อ่งเรอืเขา้มาณ 
 ทะเลสาบแห่งนี้ ไดเ้จอกบัเตา่ตวัหนึง่ซ ึง่ทีป่ากนัน้ไดค้าบดาบวเิศษอยู่และไดนํ้าดาบนัน้มาใหก้บั

 กษัตรยิเ์วยีดนามเพือ่ใชใ้นการทําสงคราม เมือ่กลบัไปสูร้บกบัประเทศจนีอกีครัง้จนมชียัชนะ กลบัมาทํา
ใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ และเมือ่เสร็จส ิน้สงครามแลว้พระองคจ์งึไดนํ้าดาบกลบัมาคนื ณ  ทะเลสาบคนืดาบแห่งนี้ 

จากนัน้นําทา่นแวะถา่ยภาพกบั สะพานแสงอาทติย ์สะพานสแีดงสด ทา่มกลางทะเลสาบคนืดาบ เชือ่มระหว่างรมิ
ฝ่ังกบัเกาะเนนิหยก สะพานแห่งนี้ถอืเป็นเอกลกัษณ์อกี แห่งหนึง่ของกรุงฮานอยหากยนือยู่บนสะพานทา่นสามารถ
มองเห็น ศาลเจา้เนนิหยกตัง้อยู่บนเกาะ ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคนืดาบถกูสรา้งข ึน้ในศตวรรษที่  18 โดย

สถาปัตยกรรมและศลิปะ การตกแตง่ไดร้ับอทิธพิลมาจากจนีสรา้งข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกเ่ฉนิฮังโดว๋ผูนํ้าการตอ่ตา้น
ราชวงศ ์ หยวนของจนีในศตวรรษที ่13 ภายในเป็นวหิารชัน้เดยีวมแีทน่บูชาเทพเจา้รวมถงึฆอ้งและระฆงัโบราณ
 หากมองออกไปจากเกาะเนนิหยกจะเห็นเจดยีโ์บราณโผลข่ ึน้พน้น้ํามชีือ่เรยีกว่าทอ้งถิน่ว่า ทาพรัวซึง่

 หมายถงึหอคอยเตา่ ซ ึง่ในปัจจุบันในชว่งเปลีย่นฤดกูาลยังสามารถเห็นเตา่ขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบ
 แห่งนี้ นําทา่นชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เกา่ มชีือ่เรยีกพืน้เมอืงว่า 36 เฝอเฟืองในอดตีเป็นถนนทีม่ี

 ชือ่เสยีงในเรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มสีนิคา้มากมาย 
 เป็นแหลง่ขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใจกลางกรุงฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซือ้
 สนิคา้ไดอ้ย่างจุใจเชน่ เสือ้ผา้เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีทํ่าจากไมเ้รอืสาํเภาไมจํ้าลองของทีร่ะลกึจาก

 เวยีดนามทีทํ่าข ึน้มาจาก ฝีมอืคน เวยีดนามอย่างแทจ้รงิเป็นตน้ 
จากนัน้พาทา่นชม การแสดงหุน่กระบอกนํา้ เป็นศลิปกรรมประจําชาตเิวยีดนาม หุ่นกระบอกน้ําเป็น

การผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพ กบัความรักชาตอิย่างรุนแรงจนเป็นส ิง่ปลกูฝังกนัมาใน
จติใจของชาวเวยีดนามนักเชดิหุ่นจะยนือยู่หลงัฉากและมน้ํีาทว่มถงึบรเิวณเอว และควบคมุตวัหุ่นดว้ย
ไมไ้ผ่ลํายาว สาํหรับเทคนคิการเชดินัน้ ไดถ้กูปิดบังอย่างเป็นความลบัและมดิชดิ การแสดงลกัษณนี้มี

เพยีงแคแ่ห่งเดยีวในโลกเทา่นัน้  
คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณภตัตาคาร(5) 
ทีพ่กั โรงแรม Chalcedony Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงนงิหบ์งิห–์น ัง่เรอืกระจาดชมฮาลองบก– ฮานอย–ชอ้ปป้ิงถนนสาย 36 เกา่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 หลงัจากรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห ์ อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา

ประมาณ 90 กโิลเมตรพืน้ทีแ่ห่งนี้โอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกว่า  90 ลกูเมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง
หลวงมากอ่นแตใ่นภายหลงัไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทนโดยมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ี
ชือ่เสยีงเป็นอย่างมากคอืตามกก๊หรอืฮาลองบกหนึง่ในภมูทิศันท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของจังหวัดนงิหบ์ิ

งหอ์ยู่ห่างจากตวัเมอืงประมาณ  9 กโิลเมตรตามกก๊มลีกัษณะเป็นภเูขาหนิปูนขนาดใหญ่อยู่รายลอ้ม



 
 

คลา้ยกบักุย้หลนิเมอืงจนีมแีม่น้ํางอด็องไหลผ่านและกดัเซาะภเูขาหนิปูนจนเกดิเป็นถ้ําหนิปูนทัง้หมด
สามถ้ําจงึเป็นทีม่าของชือ่ตามกก๊ซึง่คําว่าตามแปลว่าสามและกก๊แปลว่าถ้ําซึง่ถ้ําแห่งนี้จะมน้ํีาไหลลอด
ถ้ําไปตามทางทีถ่กูกดัเซาะเมือ่มองจากดา้นบนจะสามารถเห็นทศันียภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม 

 เพลดิเพลนิกบัการ ลอ่งเรอืชมธรรมชาตขิองภเูขาหนิปูนตระหง่านรายลอ้มอยู่มากมาย ตืน่ตากบัการ
พายเรอืทีเ่ป็นภมูปัิญญาทอ้งถิน่มลีกัษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ลอ่งเรอืไปตามแม่น้ําทตีร่า
งอนน ์ชมวถิชีวีติรมิน้ําของชาวทอ้งถิน่ ผ่านเขา้สูเ่ขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุง่นาทีม่สีสีนั

แตกตา่งกนัออกไปตามฤดกูาล จากนัน้เป็นเสน้ทางสูก่ารลอ่งเรอืลอดถ้ํา สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดหูนิ
งอกหนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ้ําได ้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (7) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง เมนเูฝอหรอืขนมปงัเวยีดนาม (8) 

 จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย ใชเ้วลาเดนิทางจากตวัเมอืงฮานอย
 ประมาณ 45 กโิลเมตร 
 

20.25น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG565  

22.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์*  

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก์ , คนขบัรถ , 200 บาท/ทา่น/ วนั,รวมท ัง้หมด 800 บาท  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

ความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท  ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋ หกัออก 9,000 บาท 

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 



 
 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 

ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขั บรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วเวยีดนาม ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ใน
วันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ



 
 

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 
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รายการทวัร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรุณ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่........................................................... ..ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


