
 
 

 
 
 
 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา 
นงิหบ์งิห ์4วนั3คนื 

 ซุปตาร ์ล ัน้ลา ซลิเวยีด  
ก าหนดการเดนิทาง 28 ธนัวาคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 
เดนิทางดว้ยสายการบนิไทย ทอ่งเทีย่วไปกบัทางตอนเหนอืของเวยีดนาม เมอืงซาปา 

เมอืงเล็กกลางหบุเขา ฉายาสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟ

สถานซีาปา เพือ่ข ึน้กระเชา้ฟานซปินั ใหท้า่นชมววิทีส่งูทีส่ดุในเวยีดนามเหนอื โบสถ์

เมอืงซาปา เมอืงนงิหบ์งิหช์มทศันยีภาพทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขา เทีย่วชมเมอืงฮานอย 

ทะเลสาบคนืดาบ ศาลเจา้เนนิหยก ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ ชอ้ปป้ิงทีถ่นน36สาย 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋หกัออก 9,000.- บาท/ทา่น 

 
 **ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – เมอืงลาวไก – เมอืงซาปา – น า้ตกสเีงนิ 

04.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิเคาทเ์ตอร ์สายการบนิไทย  
แอรเ์วย ์(TG)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลด
สมัภาระ  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.45 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS     
เทีย่วบนิที ่TG560 

09.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนอื หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 
บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในสนามบนิ (1) 
 หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงซาปา ใชเ้วลาเดนิทาง 4-5 ชัว่โมง 
  

เมอืงลาวไก ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนามมชีายแดนตดิกับเมอืงเหอโข่ว 
มณฑลยนูนาน ประเทศจนี เป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐานะเมอืงท าการคา้ส าคัญ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าแดง หา่งจาก
กรงุฮานอยเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 300 กวา่กโิลเมตร  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

28 ธนัวาคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 22,888.- 22,888.- 3,500.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

  

  

 

 

 

 

  

 เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมของชาว
ยโุรป เนือ่งจากเคยตกอยูใ่นการยดึครองของประเทศฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึต่างๆ 
รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นแบบฝร่ังเศสทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ ่และธรรมชาติ
ทีอ่ดุมสมบรูณ์ อกีทัง้ยงัตัง้อยูใ่กลก้บัยอดเขาฟานซปัีน ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเวยีดนาม และเป็น
ส่วนหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย ท าใหเ้มอืงซาปาแห่งนี้มอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี จนกลายเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทั่วทกุมมุโลก  

 น าทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกสเีงนิ อยูห่า่งจากเมอืงซาปาประมาณ 8 กโิลเมตร น ้าตกซลิเวอรห์รอืทีช่าวซา
ปาเรยีกวา่ Thac Bac เป็นน ้าตกทีม่คีวามงดงามทางธรรมชาต ิสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกลเพราะ
น ้าตกมคีวามสงูถงึ 100 เมตร   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูชาบหูมอ้ไฟ ปลาแซลมอ่น (2) 
  หลังรับประทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
ทีพ่กั  โรงแรม Azure Sapa Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง   เทีย่วชมเขาฮมัลอง – น าทา่นน ัง่รถไฟสถานซีาปา – น าทา่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั –  

พาทา่นชมยอดเขาฟานซปินั – ชมโบสถซ์าปา – ตลาดซาปา 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 หลังรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางไปชมววิเมอืงซาปาที่ ยอดเขาฮมัลอง ซึง่อยู่ไม่ไกลจากตัว

 เมอืงซาปา ทางขึน้จะเป็นการเดนิขึน้เขาตลอดแตไ่มช่นัมากนัก โดยจะมจีดุชมววิใหนั้กท่องเทีย่วเลอืก

 ชมววิอยู่หลายจุดดว้ยกัน เมื่อเดนิขึน้ไปแลว้ท่านสามารถมองเห็นวิวของเมืองซาปาไดท้ัง้เมือง

 บา้นเรอืนและตกึต่างๆ ทีม่สีถาปัตยกรรมเป็นลักษณะแบบฝร่ังเศส ผสมผสานกันกับธรรมชาตทิีอุ่ดม

 สมบรูณ์ และววิของหบุเขาทีท่อดยาวเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงซาปา 

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟซาปาสเตช ัน่ ใหท้่านไดเ้ดนิทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา สู่

 อกีหนึง่สถานี เพือ่น าท่านเดนิทางต่อโดยกระเชา้ไฟฟ้า โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 – 20 นาท ี
 ระหว่างทางทีท่่านไดเ้ดนิทางโดยรถไฟนัน้ สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงซาปา นาขัน้บรรได 
 เมฆหมอกทีล่อยตัวอยูเ่หนอือากาศ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย 
 จากนัน้ ใหท้า่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปิัน กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถมองเห็นววิเมอืงซาปา
 และความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แมน่ ้า ล าธารสายนอ้ยใหญ่ ววิ
 ของนาขัน้บนัไดทีส่วยงามเป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซาปาสลับไปกับหมูบ่า้นของชาวเขา รวมถงึภเูขาและ
 มา่นหมอกทีเ่รยีงตัวซอ้นกนัเป็นฉากหลังทีส่วยงาม ขณะทีก่ าลังเพลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนท์ี ่ส ว ย ง า ม
 กระเชา้จะเคลือ่นเขา้ใกล ้ยอดเขาฟานซปิัน ทีไ่ดรั้บฉายาว่า หลังคาแห่งอนิโดจนี โดยอยู่สูงจาก
 ระดับน ้าทะเลถงึ 3,143 กโิลเมตร จากนัน้ ใหท้า่นไดเ้ดนิชมบรรยากาศ เพือ่พชิติยอดเขาฟานซปัิน 
 น าท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทศิทัศน์ และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนาน
 ของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ดา้นบนนั้นหากสภาพอากาศไม่มเีมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถ
 มองเห็น ทวิทัศนข์อง ยอดเขาฮมัรอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางถงึเมอืงซาปาน าทา่นชม โบสถซ์าปา สิง่ปลูกสรา้งทีส่รา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยโุรป ใน
 สมัยทีฝ่ร่ังเศสปกครองเวยีดนาม ซึง่เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทีต่อ้งมาเช็คอนิกับโบสถ์



 
 

 ครสิตแ์หง่นี ้ซ ึง่โบสถท์ าดว้ยหนิออ่น โดยสนันฐิานวา่สรา้งโดยชาวฝร่ังเศส และยงัเป็นสถานทีป่ระกอบ
 พธิมีสิซาของชาวฝร่ังเศสในชว่งวันหยดุสดุสปัดาห ์
 ชว่งเย็นพาทา่นเดนิชม ตลาดซาปา เป็นตลาดทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงซาปา สนิคา้ทีม่าวางขายสว่นใหญ่
 จะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติขึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ทีอ่าศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก สรอ้ย ก าไล 
 และเครือ่งประดับ ผัก ผลไม ้และอาหารพืน้เมอืงมากมาย นอกจากนัน้ยงัมรีา้นอาหารสไตลฝ์ร่ังเศสเก๋ๆ  
 ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร กาลาดนิเนอร ์(5)  
ทีพ่กั โรงแรม Azure Sapa Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม   เมอืงซาปา – แวะชมดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – สะพาน

แสงอาทติย ์– ศาลเจา้เนนิหยก – ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย – ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  
 หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮานอย  
 ระหว่างทางพาท่านชม พรมแดนระหว่างประเทศเวยีดนามและจนี พรมแดนนี้เคยถูกปิดในช่วง
 ระหวา่งสงครามจนีและเวยีดนามในปี ค.ศ. 1979-1993 หลังจากสงครามไดม้กีารเปิดพรมแดนนี้ข ึน้มา
 ใหม่อกีครัง้ จนเกดิเป็นทางผ่านส าคัญของนักท่องเทีย่วในการเดนิทางเขา้มาเทีย่วประเทศเวยีดนาม
 และเมอืงคุณหมงิประเทศจนี ซึง่นอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการท่องเที่ยวทีส่ าคัญแลว้ ยังเป็นจุด
 ศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นสนิคา้และการขนสง่ทีส่ าคัญและใหญท่ีส่ดุในประเทศอกีดว้ย   
บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
 หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮานอย ใชเ้วลาในการเดนิทาง จากเมอืง ซาปา สูเ่มอืง 
 ฮานอย ใชเ้วลาโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจ
 กลางเมอืงฮานอย ตามต านานเล่าขานกันมาว่า ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามกับประเทศจนี กษัตรยิ์
 แห่งเวยีดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจนีได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึ่ง
 ไดล้่องเรือเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ไดเ้จอกับเต่าตัวหนึ่งซึง่ที่ปากนั้นไดค้าบดาบวเิศษอยู่และ
 ไดน้ าดาบนัน้มาใหก้ับกษัตรยิเ์วียดนามเพื่อใชใ้นการท าสงคราม เมือ่กลับไปสูร้บกับประเทศจีนอกี
 ครัง้ จนมีชัยชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จสิน้สงครามแลว้พระองค์จึงไดน้ า
 ดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งนี้ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทติย ์
 สะพานสแีดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชือ่มระหว่างรมิฝ่ังกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือ
 เ ป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงฮานอย หากยืนอยู่บนสะพานท่านสามารถมองเ ห็น  
  ศาลเจา้ เนนิหยก ตัง้อยูบ่นเกาะ ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคนืดาบ ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษ
ที ่ 18 โดย สถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแตง่ไดรั้บอทิธพิลมาจากจนี สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่เฉนิ ฮัง 
 โด๋ว ผูน้ าการต่อตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที ่13 ภายในเป็นวหิารชัน้เดยีว มแีท่นบชูาเทพ
 เจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆงัโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนนิหยกจะเห็นเจดยีโ์บราณโผล่ขึน้พน้น ้ามี
 ชือ่เรยีกว่าทอ้งถิน่ว่า ทาพรัว ซึง่หมายถงึ หอคอยเต่า ซึง่ในปัจจุบันในชว่งเปลีย่นฤดูกาลยังสามารถ
 เห็นเตา่ขนาดใหญอ่ยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้  
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
 น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เกา่ มชีือ่เรยีกพืน้เมอืงว่า 36 เฝอเฟืองในอดตีเป็นถนนทีม่ชี ือ่เสยีงใน
 เรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกวา่ 600 ปี ในปัจจบุนัถนนแหง่นีม้สีนิคา้มากมาย เป็นแหลง่ขายของ
 ที่ระลึกและสนิคา้พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้ไดอ้ย่าง
 เพลดิเพลนิ เชน่ เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้เรอืส าเภาไมจ้ าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนาม
 ทีท่ าขึน้มาจากฝีมอืคนเวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ เป็นตน้ 

 จากนัน้พาท่านชม การแสดงหุน่กระบอกน า้ เป็นศลิปกรรมประจ าชาตเิวยีดนาม หุ่นกระบอกน ้าเป็น
การผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพ กับความรักชาตอิย่างรุนแรงจนเป็นสิง่ปลูกฝังกันมาใน
จติใจของชาวเวยีดนาม นักเชดิหุน่จะยนือยูห่ลังฉากและมนี ้าท่วมถงึบรเิวณเอว และควบคุมตัวหุ่นดว้ย
ไมไ้ผล่ ายาว ส าหรับเทคนคิการเชดินัน้ ไดถู้กปิดบังอยา่งเป็นความลับและมดิชดิ การแสดงลักษณนี้มี
เพยีงแคแ่หง่เดยีวในโลกเทา่นัน้  

ทีพ่กั โรงแรม Chalcedony Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงนงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืชมฮาลองบก – ฮานอย  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา

ประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่หง่นีโ้อบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง
หลวงมาก่อน แต่ในภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน โดยมสีถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชือ่เสยีงเป็นอยา่งมากคอื ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนึง่ในภมูทิัศนท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของจังหวัดนงิห์
บงิห ์อยูห่า่งจากตัวเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร ตามกก๊มลีักษณะเป็นภเูขาหนิปนูขนาดใหญ่อยูร่ายลอ้ม 
คลา้ยกบักุย้หลนิเมอืงจนี มแีมน่ ้างอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภเูขาหนิปนูจนเกดิเป็นถ ้าหนิปนูทัง้หมด
สามถ ้า จงึเป็นทีม่าของชือ่ ตามกก๊ ซึง่ค าวา่ตามแปลว่าสาม และก๊กแปลว่าถ ้า ซึง่ถ ้าแห่งนี้จะมนี ้าไหล
ลอดถ ้าไปตามทางทีถ่กูกดัเซาะ เมือ่มองจากดา้นบนจะสามารถเห็นทัศนยีภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม 

 เพลดิเพลนิกับการ ลอ่งเรอื ชมธรรมชาตขิองภเูขาหนิปนูตระหง่านรายลอ้มอยูม่ากมาย ตืน่ตากับการ
พายเรอืทีเ่ป็นภมูปัิญญาทอ้งถิน่มลีักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรอืไปตามแมน่ ้าทตีร่า
งอนน์ ชมวถิีชวีติรมิน ้าของชาวทอ้งถิน่ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุ่งนาที่มีสีสัน
แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนัน้เป็นเสน้ทางสู่การล่องเรอืลอดถ ้า สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ
งอกหนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ ้าได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)   

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงฮานอย เพือ่รับประทานอาหารเย็น 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมน ูเฝอ หรอื ขนมปงัเวยีดนาม (11) 
  
 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตโิหนย่บ่าย ใชเ้วลาเดนิทางจากตัวเมอืงฮานอย
 ประมาณ 45 กโิลเมตร 
 

20.25 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่
TG565  

22.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลทบ์นิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  



 
 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

ความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋ หกัออก 9,000 บาท 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 



 
 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  



 
 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วเวยีดนาม ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ใน
วันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 


