
 
 

เวยีดนามเหนอื4วนั3คนื 
ฮานอยซาปา 

ซุปตาร.์..พาฟิน อนิ ซาปา 
กําหนดการเดนิทางมถิุนายน - ตลุาคม2565 

โดยสายการบนิเวยีดนาม แอรไ์ลน ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ชมหมูบ่า้นเกา่แกข่องชาวเผา่มง้หมูบ่า้นกตักตัชมนําตกทสีวยและใหญท่สีดุนําตกซลิเวอร ์
 ขนึกระเชา้ลอยฟ้าสูย่อดเขาฟานซปินัชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซปินั 
 ชมสสุานวรีบุรษุแหง่โฮจมินิหส์สุานลงุโฮ 
 ชอ้ปปิงฮาลองไนทม์ารเ์ก็ตและถนนสาย 36 เกา่ 

 
“มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 
25 - 28 มถินุายน 2565 12,888 3,500 

02 - 05กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 



 
 

*ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิคนขบัรถทอ้งถนิตามทําเนยีม ทา่นละ1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กตํากวา่ 2 ขวบ)สําหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

**ราคาเด็กตํากวา่ 2 ขวบ (Infant)โปรสอบถามอกีครงั** 
 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั- ซาปา-ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต 
 

10.30น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนัณทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมปิระตู 5 เคานเ์ตอรL์ สายการบนิ
เวยีดนามแอรไ์ลน ์(VN)โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกท่านและนําท่าน
โหลดสมัภาระ 

 

12.30น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ยประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิ เวยีดนาม
แอรไ์ลน ์(VN)เทยีวบนิทVีN611 

 

14.30น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่ายของกรุงฮานอยซงึเป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนือหลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง(เวลาทอ้งถนิประเทศเวยีดนามเหมือนกับเวลา
ทอ้งถนิประเทศไทย) 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาปาเป็นเมอืงเล็กๆกลางหุบเขาในจังหวัดลาวไกในอดตีเป็นเมืองตากอากาศ
ยอดนิยมของชาวยุโรปเนืองจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรังเศสสถาปัตยกรรมของ
บา้นเรอืนและตกึตา่งๆรวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีักษณะเป็นแบบฝรังเศสทีถูกรายลอ้มไปดว้ยหุบเขา
นอ้ยใหญ่และธรรมชาตทิอีดุมสมบูรณอ์กีทังยังตงัอยู่ใกลก้บัยอดเขาฟานซปัีนซงึเป็นยอดเขาทีสูงทีสุด
ในเวยีดนามและเป็นส่วนหนึงของเทือกเขาหมิาลัยทําใหเ้มืองซาปาแห่งนีมีอากาศเย็นตลอดทังปีจน
กลายเป็นสถานทที่องเทยีวทไีดร้ับความนยิมจากนักท่องเทยีวทัวทุกมุมโลก 

  อสิระใหท้่านเดนิเทยีวชมซาปาไนทม์ารเ์ก็ตเป็นตลาดทีตังอยู่ใจกลางเมืองซาปาสนิคา้ทีมาวางขาย
สว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทีผลติขนึมาจากชาวเขาทอ้งถนิทีอาศัยอยู่ทีซาปาส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปักสรอ้ย

09 - 12กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

16 - 19กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

23 - 26กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

30กรกฎาคม - 02 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

06 - 09 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

13 - 16 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

20 - 23 สงิหาคม 2565 13,888 3,500 

27 - 30 สงิหาคม 2565 11,888 3,500 

03 - 06 กนัยายน 2565 13,888 3,500 

10 - 13 กนัยายน 2565 13,888 3,500 

17 - 20 กนัยายน 2565 13,888 3,500 

24 - 27 กนัยายน 2565 13,888 3,500 

01 - 04 ตลุาคม 2565 13,888 3,500 

08 - 11 ตลุาคม 2565 13,888 3,500 

15 - 18 ตลุาคม 2565 13,888 3,500 

22 - 25 ตลุาคม 2565 13,888 3,500 

29 ตลุาคม- 1 พฤศจกิายน 2565 13,888 3,500 



กําไลและเครืองประดับของคนพืนเมืองผักผลไมแ้ละอาหารพืนเมืองมากมายนอกจากนันยังมี
รา้นอาหารสไตลฝ์รังเศสเก๋ๆ ตกแตง่รา้นสวยงามใหท้่านไดเ้ลอืกนังไดต้ามใจชอบ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
ทพีกั โรงแรมSapa Logde Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทสีอง      หมูบ่า้นกตักตั - นําตกซลิเวอร ์- โบสถซ์าปา 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(2) 
 นําท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นกตักตั (Cat Cat Village)หมู่บา้นเก่าแก่ของชาวเผ่ามง้ตลอดเสน้ทางขนึ
เขาลงเขาท่านจะเห็นวถิีชวีติการเป็นอยู่ทีเรียบง่ายของชาวบา้นทีนีเด็กๆวงิเล่นจับกลุ่มอยู่ตามคันนา
สลบักบัทวิทัศนข์องผนืนาขนับันไดตลอดเทอืกเขาหากเป็นช่วงก่อนฤดูเก็บเกยีวจะมีโอกาสไดเ้ห็นทุ่ง
นาสทีองอร่ามตานอกจากนีระหวา่งทางยังมสีะพานขา้มนําตกกนิรหีรอืนําตกเตยีนซานนําตกทีมีตํานาน
คลา้ยคลงึกับวรรณกรรมไทยทีเล่าถึงนําตกทีเป็นสถานทีชําระร่างกายของเหล่ากนิรีถือเป็นนําตก
ศกัดสิทิธขิองหมู่บา้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
นําท่านชม นําตกซลิเวอรเ์ป็นนําตกทีมีความสวยงามทีสุดในซาปาทีนีเป็นนําตกขนาดใหญ่ลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขาอยู่รมิถนนและสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนตงัแตไ่กลมคีวามสูงประมาณ100 เมตรไหลเลาะลง
มาจากหนา้ผาหินท่านสามารถเดนิไปชันบนของนําตกได ้นําตกซลิเวอร์เป็นความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาตทิไีม่ควรพลาดในการเยยีมชมชาวเวยีดนามเรียกนําตกนีว่าThac Bac เป็นนําตกทีมีหลายชนั
ไหลลดัเลาะลดหลนัลงมาจากหนา้ผาหนิเป็นทวิทัศนท์งีดงามมาก 
จากนันนําท่านชม โบสถซ์าปาสงิปลูกสรา้งทีสรา้งขนึจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยทีฝรังเศส
ปกครองเวยีดนาม ซงึเป็นหนงึในแลนดม์ารก์ของเมืองซาปาทีตอ้งมาเช็คอนิกับโบสถค์รสิตแ์ห่งนี ซงึ
โบสถทํ์าดว้ยหนิ สันนิฐานว่าโบสถแ์ห่งนีสรา้งโดยชาวฝรังเศส และยังเป็นสถานทีประกอบพธิีมสิซา
ของชาวฝรังเศสในชว่งวนัหยุดสดุสปัดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (3) 
 นําท่านนังรถไฟสู ่สถานฟีานสปินั ท่านสามารถถ่ายภาพววิทวิทัศนค์วามสวยงามของซาปาไดร้ะหว่าง

ทางขนึ เมอืถงึสถานีฟานสปัิน นําท่าน ขนึกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถ
มองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แม่นํา ลํา
ธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขันบันไดทีสวยงามเป็นทีขนึชือของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บา้นของ
ชาวเขา รวมถงึภูเขาและม่านหมอกทีเรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังทีสวยงาม ขณะทีกําลังเพลดิเพลนิ
กบัววิทวิทัศนท์สีวยงามกระเชา้จะเคลอืนเขา้สูย่อดเขาฟานซปินัทไีดร้ับฉายาวา่ หลงัคาแห่งอนิโดจีน
โดยอยู่สงูจากระดบันําทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร นําท่านเดนิต่อไปอกีเล็กนอ้ยเพือพชิติยอดเขาฟานซิ
ปัน ถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกบัสญัลกัษณ์สแตนเรส 3 เหลยีมทแีสดงวา่ท่านไดม้ายนือยู่บน จดุสูงสุดของ
ยอดเขาฟานซิปัน พรอ้มสัมผัสกับเมฆหมอก และววิทิวทัศน์ทีสวยงามบนยอดเขานําท่านชม
ทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทวิทัศน ์และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศ
จนี ระหวา่งทที่านอยู่ดา้นนนันหากสภาพอากาศไม่มเีมฆปกคลมุมาก ท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของ
ยอดเขาฮมัรองไดอ้กีดว้ย  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืงเมนูชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น(4) 
ทพีกั โรงแรม Sapa Logde Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทสีาม ฮานอย - สุสานโฮจมินิห-์ วดัเฉนิกว๊ก - ทะเลสาบคนืดาบ - ถนน 36 สาย 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(5) 
 นําท่านเดนิทางสูฮ่านอยตงัอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม คําว่า “ฮานอย”หมายถงึตอนตน้
ของแม่นําตงัอยู่ตอนตน้ของลุม่แม่นําแดงในสมัยนันกษัตรยิร์าชวงศล์สีถาปนาขนึเป็นเมอืงหลวงโดยใช ้
ชอืวา่ทังล็องแปลวา่มังกรเหนิตอ่มากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเว ้เมือตกเป็น
สว่นหนึงของอนิโดจนี และฝรังเศสฮานอยจงึกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอกีครังหลังจาก
ไดร้ับเอกราชในปีพ.ศ.2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศโดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของ
เวยีดนามเหนือเมอืรวมประเทศในพ.ศ.2519 จงึเป็นเมืองหลวงหนึงเดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน(ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชวัโมง) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (6) 
นําท่านเดนิทางสูสุ่สานโฮจมินิหส์ถานทที่องเทยีวยอดนยิมทหีา้มพลาดของกรุงฮานอยอย่างเด็ดขาด
คอืสุสานโฮจมินิหท์ีซงึร่างของอดีตประธานาธบิดโีฮจมินิหท์ีเสยีชวีติลงในปี 1969 ถูกเก็บไวใ้นโลง
แกว้ใหผู้ม้าเยอืนไดเ้คารพและรําลกึถงึคณูุปการของรัฐบุรุษผูนี้ซงึเป็นจัตุรัสทีอดตีผูนํ้าอ่านคําประกาศ
อสิรภาพของเวยีดนามหลงัจากญปีุ่ นไดย้อมแพใ้นสงครามโลกครังทสีองในปี 1945 ในบรเิวณเดยีวกัน
ยังมพีพิธิภัณฑโ์ฮจมินิหท์จีัดแสดงบา้นพักใหไ้ดช้มถงึชวีติอนัเรยีบง่ายของอดตีผูนํ้าอกีดว้ย 
 จากนันนําท่านสกัการะ วดัเฉนิกว๊กซงึเป็นวดัทเีกา่แกข่องชาวพุทธในเวยีดนาม ความโดดเด่นของวัด
นีคอืความวจิติรงดงามของเจดยีท์รงสูงสอีฐิทีมีความสูงกว่า 11 ชนั สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล วัดนี
เป็นวัดเก่าแก่ของกรุงฮานอยถูกสรา้งขนึในศตวรรษที 6 สมัยราชวงศล์ ีชอืเดมิของวัดนีคอื คายก๊วก 
แปลวา่ สรา้งประเทศ ภายหลงัไดเ้ปลยีนชอืวดัเป็น เฉินกว๊ก แปลวา่ พทิักษ์ประเทศ ทางเขา้ของวัดจะ
มตีน้ไมอ้ยู่ทังสองขา้งทางขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวนัตกทงีดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางไปยังทะเลสาบคนืดาบ ตังอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามตํานานเล่าขานกันมาว่า ใน
สมัยทเีวยีดนามทําสงครามกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามทําการสูร้บเป็นเวลานาน แตไ่ม่สามารถ
รบชนะฝ่ายจีนได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึงไดล้่องเรือเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี ไดเ้จอกับเต่าตัว
หนึงซงึทีปากนันไดค้าบดาบวเิศษอยู่และไดนํ้าดาบนันมาใหก้ับกษัตริยเ์วียดนามเพือใชใ้นการทํา
สงคราม เมอืกลบัไปสูร้บกบัประเทศจนีอกีครัง จนมชียัชนะกลบัมาทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ และเมอืเสร็จ
สนิสงครามแลว้พระองคจ์งึไดนํ้า ดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งนี จากนันนําท่านแวะ
ถ่ายภาพกบั สะพานแสงอาทติย ์สะพานสแีดงสดท่ามกลางทะเลสาบคนืดาบ เชอืมระหว่างรมิฝังกับ
เกาะเนินหยก สะพานแห่งนีถือเป็นเอกลักษณ์อกีแห่งหนึงของกรุงฮานอยหากยืนอยู่บนสะพานท่าน
สามารถมองเห็น ศาลเจา้เนนิหยก ตงัอยู่บนเกาะ ซงึเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคนืดาบ ถูกสรา้งขนึ
ในศตวรรษที 18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแต่งไดร้ับอทิธิพลมาจากจีนสรา้งขนึเพือเป็น



เกยีรตแิกเ่ฉินฮงัโดว๋ผูนํ้าการตอ่ตา้นราชวงศห์ยวนของจีนในศตวรรษที 13 ภายในเป็นวหิารชนัเดยีวมี
แท่นบูชาเทพ เจา้รวมถงึฆอ้งและระฆังโบราณหากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดยีโ์บราณ
โผลข่นึพน้นํามชีอืเรยีกวา่ทอ้งถนิวา่ ทาพรัวซงึหมายถงึหอคอยเตา่ ซงึในปัจจุบันในชว่งเปลยีนฤดูกาล
ยังสามารถเห็นเตา่ขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี 

 นําท่านชอ้ปปิง ถนนสาย 36 เกา่ มีชอืเรียกพืนเมืองว่า 36 เฝอเฟืองในอดตีเป็นถนนทีมีชอืเสยีงใน
 เรอืงของงานหัตถกรรมมายาวนานกวา่ 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนีมสีนิคา้มากมาย เป็นแหลง่ขายของ
 ทรีะลกึและสนิคา้พนืเมอืงทใีหญ่ทสีดุใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลอืกซอืสนิคา้ไดอ้ย่างจุใจเช่น
 เสอืผา้เครืองเขนิ งานฝีมือทีทําจากไมเ้รือสําเภาไมจํ้าลองของทีระลกึจากเวียดนามทีทําขนึมาจาก
 ฝีมอืคน เวยีดนามอย่างแทจ้รงิเป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (7) 

ทพีกั โรงแรม Moon View Hotelระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย-ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ
 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(8) 
 ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านออกเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่ายเพือเดนิทางกลับ

ประเทศไทย 

08.40น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูโิดยสายการบนิ เวยีดนามแอรไ์ลน ์(VN)เทยีวบนิ
ทVีN611 

 
10.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสมโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อนัเนอืงมาจากเหตุการณ์ต่างๆทอีาจเกดิขนึจากเหตุสุดวสิยัเช่นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
การเมอืงสภาพการจราจรทงัทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมรวมไปถงึสภาพอากาศ
ทไีมเ่ออือาํนวยทงันทีางเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญัและการบรกิาร
ของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

หมายเหตสุําคญั : 

เนืองจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมีเหตุการณ์ทีทําใหไ้ฟลท์บนิล่าชา้หรือเปลยีนแปลง
เวลาบนิหากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดนิทางโปรดสํารองเวลาใน
การจองตวัเครอืงบนิไวอ้ย่างตํา4-5 ชวัโมงทังนีเพอืประโยชน์ของตวัท่านเองทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที
เกดิขนึในสว่นของตวัเครอืงบนิทไีม่เกยีวขอ้งกบัโปรแกรมทัวร  ์



 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ   
 คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 คา่เบยีประกนัโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเทยีว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 US (ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทางกลบัประเทศ) 
× ภาษีมูลคา่เพมิ 7 %  
× ภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดมื ค่าซักรีด ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศ
เวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทไีม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําท่านละ 10,000 บาทภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ชําระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงอืนไข 

 เมอืท่านชําระเงนิไม่วา่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 ส่งรายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง
ตํา 2 หนา้หากไม่มันใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 เนืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตงัแต ่30 วนัขนึไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ  
ในกรณีทวีนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตัว
เครอืงบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอนืๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ชีําระแลว้ทังหมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบ และ คนื

ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักค่าใชจ้่าย
การดําเนนิการตา่งๆ ทเีกดิขนึจรงิสําหรับการดําเนนิการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลยีนแปลง ไม่วา่กรณี
ใดๆทังสนิ 



 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดก่อนทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีจีะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น ทางบรษิทัสงวนสทิธ ิไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์ (มไีกด์
ทอ้งถนิตลอดการเดนิทางทเีวยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พักโดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / 

ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTriple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืท่านวนัละ 1ขวด/ท่าน/วนั 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจร
ในวนัเดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทพีาสปอรต์ของท่านชํารุด หรอืมตีราปัมใดๆทไีม่เกยีวขอ้งกบัการเดนิทางและสายการบนิแจง้วา่ไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบรษัิทไดม้ีการชําระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทังหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 


