
เวยีดนามเหนอื  
ฮานอย ซาปา ฮาลองบก 4วนั3คนื 

ซุปตาร.์. โซ HIGH  
 ก าหนดการเดนิทาง เดอืนเมษายน 2563 

โดยสายการบนิ  THAI AIRWAYS 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บนิตรงแบบหรูๆ ฟลูเซอรว์สิ โดยสายการบนิไทย สูเ่มอืงประวตัศิาสตรข์องเวยีดนาม  
พกัทีเ่มอืงซาปา สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม 2 คนื  พรอ้มขึน้กระเชา้ลอยฟ้าสู ่
ยอดเขาฟานซปินั สมัผสัวถิชีวีติของชนเผา่มง้ สลบักบับรรยากาศนาข ัน้บนัได 

ทีห่มูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ ชมน า้ตกทีส่วยและใหญท่ีส่ดุกนัทีน่ า้ตกซลิเวอร ์
อิม่อรอ่ยกบับุฟเฟ่ตท์ ีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงฮานอยทีร่า้น Sen Tay Ho  

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทกุคนื 
มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น  
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 200 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น 

(เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 

จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋ หกั 7,000 บาท/ทา่น 
 

*** หากลูกคา้มคีวามประสงคก์รณุาแจง้พนกังานขายทุกคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย – ซาปา-สะพานแกว้ Rong May-ตลาด

กลางคนืซาปา 
  

05.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกทา่น

และน าทา่นโหลดสมัภาระ  

07.45 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ สายการ

บนิไทย THAI AIRWAYS (TG) เทีย่วบนิที ่TG560 

09.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ

เวยีดนามตอนเหนือ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 

 เดนิทางเขา้สู ่“เมอืงซาปา” เมอืงเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอด

นยิมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยดึครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืน
และตกึตา่งๆ รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมีลกัษณะเป็นแบบฝรั่งเศสทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยหุบเขานอ้ยใหญ่ 
และธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ อีกทัง้ยังตัง้อยู่ใกลก้ับยอดเขาฟานซีปัน ซึง่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน

เวียดนาม และเป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย ท าใหเ้มืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จน
กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทัว่ทกุมุมโลก  

 จากนัน้น าทา่นชม สะพานแกว้ “มงักรเมฆ”  (Rong May) แห่งแรกในเวยีดนามตัง้อยู่ห่างจาก 
 เมืองซาปา 18 กโิลเมตร มีความสงูจากระดับน ้าทะเล 2,000 เมตร มีระบบลฟิตแ์กว้ใสมีความสงูรวม 

300 เมตร ความสงูเหนือระดับน ้าทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดบัความสงูของหุบเขา

ในเขตเทอืกเขา Hoang Lien Son ซึง่เป็นเทอืกเขาทีย่าวทีส่ดุในเวยีดนาม 
  ชว่งเย็นอสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชม ตลาดของเมอืงซาปา เป็นตลาดทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงซาปา สนิคา้ 

 ทีม่าวางขายสว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติข ึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ทีอ่าศยัอยู่ทีซ่าปา สว่นใหญ่จะเป็น
ผา้ปัก สรอ้ย ก าไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม ้และอาหารพื้นเมืองมากมาย 
นอกจากนัน้ยังมรีา้นอาหารสไตลฝ์รั่งเศสเก๋ๆ  ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนชูาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น (2)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Sapa Charm Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

11-14 เมษายน 2563 20,999 20,999 4,500  

12-15 เมษายน 2563 21,999 21,999 4,500  

13-16 เมษายน 2563 21,999 21,999 4,500  

14-17 เมษายน 2563 18,999 18,999 4,500  



วนัทีส่อง  เมอืงซาปา - สถานฟีานสปินั – ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซปินั 

– เทีย่วชมหมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊– น า้ตกซลิเวอร ์
 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

 น าทา่นน่ังรถไฟสู ่สถานฟีานสปินั ทา่นสามารถถา่ยภาพววิทวิทศันค์วามสวยงามของซาปาไดร้ะหว่าง
ทางขึน้ เมือ่ถงึสถานีฟานสปัิน น าทา่น ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถ

มองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แม่น ้า ล า
ธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขัน้บันไดที่สวยงามเป็นที่ข ึน้ชือ่ของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บา้นของ
ชาวเขา รวมถงึภูเขาและม่านหมอกทีเ่รียงตวัซอ้นกันเป็นฉากหลังทีส่วยงาม ขณะทีก่ าลังเพลดิเพลนิ

กับววิทวิทัศนท์ีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สู ่ยอดเขาฟานซปินั ทีไ่ดร้ับฉายาว่า หลังคาแห่งอนิโด
จีน โดยอยู่สงูจากระดับน ้าทะเลถงึ 3,143 กโิลเมตร น าท่านเดนิต่อไปอีกเล็กนอ้ยเพื่อพชิติยอดเขา

ฟานซปัิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับสัญลักษณ์สแตนเลส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านไดม้ายืนอยู่บน 
จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซปิัน พรอ้มสัมผัสกับเมฆหมอก และววิทวิทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา    
น าท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทศิทัศน์ และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนาน

ของประเทศจนี ระหว่างทีท่า่นอยู่ดา้นนนัน้หากสภาพอากาศไม่มเีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถมองเห็น
ทวิทศันข์องยอดเขาฮัมรองไดอ้กีดว้ย  
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 

 

 

 

 

 
 
   
 

 

หลงัจากรับประทานอาหารเทีย่ง น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ หมูบ่า้นก ัต๊ก ัต๊ (Cat Cat 
Village) หมู่บา้นเกา่แกข่องชาวเผ่ามง้ ตลอดเสน้ทางขึน้เขาลงเขา ทา่นจะเห็นวถิชีวีติการเป็นอยู่ที่

เรยีบง่ายของชาวบา้นทีน่ี่ เด็กๆวิง่เลน่จับกลุม่อยู่ตามคนันา สลบักบัทวิทศันข์องผนืนาขัน้บนัไดตลอด
เทอืกเขา หากเป็นชว่งกอ่นฤดเูก็บเกีย่ว จะมโีอกาสไดเ้ห็นทุง่นาสทีองอร่ามตา นอกจากนี้ระหว่างทาง
ยังมสีะพานขา้ม น ้าตกกนิร ีหรอื น ้าตกเตยีนซาน น ้าตกทีม่ตี านานคลา้ยคลงึกบัวรรณกรรมไทยทีเ่ลา่ถงึ

น ้าตกทีเ่ป็นสถานทีช่ าระร่างกายของเหลา่กนิร ีถอืเป็นน ้าตกศกัดิส์ทิธิข์องหมูบ่า้น 
น าทา่นชม น า้ตกซลิเวอร ์(Silver Waterfall)  เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุในซาปา ทีน่ี่เป็น
น ้าตกขนาดใหญ่ ลอ้มรอบดว้ยภเูขา อยู่รมิถนน และสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนตัง้แตไ่กล มคีวามสงู

ประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหนา้ผาหนิ ทา่นสามารถเดนิไปชัน้บนของน ้าตกได ้น ้าตกซลิ
เวอรเ์ป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิีไ่ม่ควรพลาดในการเยีย่มชม ชาวเวยีดนามเรยีกน ้าตกนี้ว่า 

Thac Bac เป็นน ้าตกทีม่หีลายชัน้ ไหลลดัเลาะ ลดหลัน่ลงมาจากหนา้ผาหนิ เป็นทวิทศันท์ีง่ดงามมาก   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Sapa Charm Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม    เมอืงซาปา-กรงุฮานอย - วดัหงอ๊กเซนิ-ทะเลสาบคนืดาบ-สะพานพระอาทติย-์ถนน36สาย 
 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 หลงัอาหารเชา้ น าทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุฮานอย ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม ค า
ว่า “ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแม่น ้า ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่มแม่น ้าแดง ในสมัยนัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ี้

สถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวง โดยใชช้ือ่ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหนิ ต่อมากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนได ้
ยา้ยเมือหลวงไปอยู่เมอืงเว ้เมื่อตกเป็นสว่นหนึง่ของอนิโดจนี และฝรั่งเศส ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมือง

หลวงอย่างเป็นทางการอีกครัง้หลังจากไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวียดนามแยกออกเป็น
สองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืง
หลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

 
  
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Sen Tay Ho บุฟเฟ่ตน์านาชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืง

ฮานอย ซึง่มอีาหารละลานตากว่า 200 อย่าง (7) 

น าท่านเดนิทางไปยังวดัหง็อกเซนิ หรอื วดัเนนิหยก ตัง้อยู่บนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ใน

ทะเลสาบคนืดาบ ถกูสรา้งข ึน้ในศตวรรษที ่18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแตง่ไดร้ับอทิธพิลมา
จากจนี สรา้งข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่ เฉนิ ฮัง โดว๋ ผูน้ าการตอ่ตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที ่13 
ภายในเป็นวหิารชัน้เดยีว มแีทน่บูชาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆงัโบราณ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามต านานเล่าขานกันมาว่า 
ในสมัยที่เวียดนามท าสงครามกับประเทศจีน กษัตรยิ์แห่งเวียดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่

สามารถรบชนะฝ่ายจนีได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึง่ไดล้อ่งเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ไดเ้จอกบั
เต่าตัวหนึง่ซ ึง่ทีป่ากนัน้ไดค้าบดาบวเิศษอยู่และไดน้ าดาบนัน้มาใหก้ับกษัตรยิเ์วยีดนามเพื่อใชใ้นการ
ท าสงคราม เมื่อกลับไปสูร้บกบัประเทศจนีอีกครัง้จนมชียัชนะกลับมา ท าใหบ้า้นเมืองสงบสขุ และเมือ่

เสร็จส ิน้สงครามแลว้พระองคจ์งึไดน้ าดาบกลบัมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแห่งนี้  
แวะถา่ยภาพกบั สะพานแสงอาทติย ์สะพานสแีดงสดท่ามกลางทะเลสาบคนืดาบ เชือ่มระหว่างรมิฝ่ัง
กบัเกาะเนนิหยก สะพานแห่งนี้ถอืเป็นเอกลกัษณ์อกีแห่งหนึง่ของกรุงฮานอย หากยนือยู่บนสะพานทา่น

สามารถมองเห็น วดัเนนิหยก มองออกไปจากสะพานแสงอาทติยจ์ะเห็นเจดยีโ์บราณโผล่ข ึน้พน้น ้ามี
ชือ่เรียกว่าทอ้งถิน่ว่า ทาพรัว ซึง่หมายถงึ หอคอยเตา่ ซ ึง่ในปัจจุบันในชว่งเปลีย่นฤดูกาลยังสามารถ

เห็นเตา่ขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้  
 

 จากนัน้ใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ของบน ถนน36สายมีชือ่พืน้เมอืงว่า 36 เฝอเฟือง อดตีเคยเป็นถนนที่

มีชือ่เสยีงในเรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มีสนิคา้มากมาย เป็น
แหลง่ขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใจกลางกรุงฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ได ้
อย่างจุใจ เชน่ เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้เรอืส าเภาไมจ้ าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนามที่

ท าข ึน้มาจากฝีมอืคนเวยีดนามอย่างแทจ้รงิ เป็นตน้ 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (8)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Boss Legend Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่   เมอืงฮานอย-ฮาลองบก-ตลาดตามกก๊-สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย – กรงุเทพมหานคร 
 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนึง่ในภมูทิศันท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของจังหวัดนงิหบ์งิห ์

อยู่ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร ตามกก๊มลีกัษณะเป็นภเูขาหนิปูนขนาดใหญอ่ยู่รายลอ้ม 
คลา้ยกบักุย้หลนิเมอืงจนี มแีมน่ ้างอด็องไหลผา่นและกดัเซาะภเูขาหนิปูจนเกดิเป็นถ ้าหนิปูนทัง้หมด

สามถ ้า จงึเป็นทีม่าของชือ่ ตามกก๊ ซึง่ค าว่าตามแปลวา่สาม และกก๊แปลว่าถ า้ ซ ึง่ถ ้าแห่งนี้จะมนี ้าไหล
ลอดถ ้าไปตามทางทีถ่กูกดัเซาะ เมือ่มองจากดา้นบนจะเห็นทศันียภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม   
เพลดิเพลนิกับการ ลอ่งเรอื ชมธรรมชาตขิองภูเขาหนิปูนตระหง่านรายลอ้มอยู่มากมาย ตืน่ตากับการ

พายเรือทีเ่ป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่มีลกัษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรือไปตามแม่น ้าทตีร่า
งอนน์ ชมวถิีชวีติรมิน ้าของชาวทอ้งถิน่ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิิวสองขา้งทางเป็นทุ่งนาที่มีสีสัน
แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนัน้เป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรอืลอดถ ้า สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ

งอกหนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ ้าได ้ 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (10) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดตามกก๊ สถานทีท่ีม่รีา้นคา้เรยีงรายตดิกนัไปหมด ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง

สนิคา้พืน้เมอืงมากมาย ราคาไม่แพง ใหท้า่นชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่

สนามบนิ  

ชว่งเย็น บรกิารอาหารวา่ง บ ัน๋หม ีขนมปงัฝร ัง่เศสไตล ์เวยีดนาม 

20.45 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานครโดย สายการบนิไทย 

THAI AIRWAYS (TG) เทีย่วบนิที ่TG565 

22.35 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น  
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 200 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น 

(เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ 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 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 

30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร2์00 บาท/ทา่น/ทรปิ 



เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 7,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สนิ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์.................................................................................  วันเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


