
 
 

 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา 
นงิหบ์ ิ�งห ์4วนั3คนื 

 ซุปตาร ์ซุปตาร ์พาขา้มปี 2  
กาํหนดการเดนิทาง 30 ธนัวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 
เดนิทางดว้ยสายการบนิไทย ทอ่งเที�ยวไปกบัทางตอนเหนอืของเวยีดนาม เมอืงซาปา 

เมอืงเล็กกลางหบุเขา ฉายาสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟ

สถานซีาปา เพื�อขึ�นกระเชา้ฟานซปินั ใหท้า่นชมววิที�สงูที�สดุในเวยีดนามเหนอื โบสถ์

เมอืงซาปา เมอืงนงิหบ์งิหช์มทศันยีภาพที�โอบลอ้มดว้ยภเูขา เที�ยวชมเมอืงฮานอย 

ทะเลสาบคนืดาบ ศาลเจา้เนนิหยก ชมโชวห์ุน่กระบอกนํ �า ชอ้ปปิ� งที�ถนน 36 สาย 

มนํี �าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ั�วหกัออก 9,000.- บาท/ทา่น 

 
 **ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – เมอืงลาวไก – เมอืงซาปา – นํ �าตกสเีงนิ 

 

04.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิเคาทเ์ตอร ์สายการบนิไทย  

แอรเ์วย ์(TG)  โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลด

สมัภาระ  

07.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS     

เที�ยวบนิที� TG560 

09.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึ�งเป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนอื หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 
บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในสนามบนิ (1) 

 หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงซาปา ใชเ้วลาเดนิทาง 4-5 ชั�วโมง 
  

เมอืงลาวไก ตั �งอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนามมชีายแดนตดิกับเมอืงเหอโข่ว 
มณฑลยนูนาน ประเทศจนี เป็นที�รูจ้ักกนัดใีนฐานะเมอืงทําการคา้สําคัญ ตั �งอยูร่มิฝั�งแมนํ่�าแดง หา่งจาก
กรงุฮานอยเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 300 กวา่กโิลเมตร  

  

  

 

 

 

 

  

 เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมของชาว
ยโุรป เนื�องจากเคยตกอยูใ่นการยดึครองของประเทศฝรั�งเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึตา่งๆ 
รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีักษณะเป็นแบบฝรั�งเศสที�ถกูรายลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ ่และธรรมชาติ
ที�อดุมสมบรูณ์ อกีทั �งยังตั �งอยูใ่กลก้ับยอดเขาฟานซปัีน ซึ�งเป็นยอดเขาที�สงูที�สดุในเวยีดนาม และเป็น

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยว 

30 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 22,888.- 22,888.- 3,500.- 



 
 

ส่วนหนึ�งของเทอืกเขาหมิาลัย ทําใหเ้มอืงซาปาแห่งนี�มอีากาศเย็นตลอดทั �งปี จนกลายเป็นสถานที�
ทอ่งเที�ยวที�ไดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเที�ยวทั�วทกุมมุโลก  

 นําทา่นเดนิทางสู ่นํ �าตกสเีงนิ อยูห่า่งจากเมอืงซาปาประมาณ 8 กโิลเมตร นํ�าตกซลิเวอรห์รอืที�ชาวซา
ปาเรยีกวา่ Thac Bac เป็นนํ�าตกที�มคีวามงดงามทางธรรมชาต ิสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกลเพราะ
นํ�าตกมคีวามสงูถงึ 100 เมตร   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมน ูชาบหูมอ้ไฟ ปลาแซลมอ่น (2) 
  หลังรับประทานอาหารสมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 
ที�พกั  โรงแรม Azure Sapa Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�สอง   เที�ยวชมเขาฮมัลอง – นําทา่นน ั�งรถไฟสถานซีาปา – นําทา่นขึ�นกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั –  

พาทา่นชมยอดเขาฟานซปินั – ชมโบสถซ์าปา – ตลาดซาปา 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 หลังรับประทานอาหารนําท่านเดนิทางไปชมววิเมอืงซาปาที� ยอดเขาฮมัลอง ซึ�งอยู่ไม่ไกลจากตัว

 เมอืงซาปา ทางขึ�นจะเป็นการเดนิขึ�นเขาตลอดแตไ่มช่นัมากนัก โดยจะมจีดุชมววิใหนั้กท่องเที�ยวเลอืก

 ชมววิอยู่หลายจุดดว้ยกัน เมื�อเดนิขึ�นไปแลว้ท่านสามารถมองเห็นวิวของเมืองซาปาไดท้ั �งเมือง

 บา้นเรอืนและตกึต่างๆ ที�มสีถาปัตยกรรมเป็นลักษณะแบบฝรั�งเศส ผสมผสานกันกับธรรมชาตทิี�อุดม

 สมบรูณ์ และววิของหบุเขาที�ทอดยาวเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงซาปา 

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟซาปาสเตช ั�น ใหท้่านไดเ้ดนิทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา สู่

 อกีหนึ�งสถานี เพื�อนําท่านเดนิทางต่อโดยกระเชา้ไฟฟ้า โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 – 20 นาท ี

 ระหว่างทางที�ท่านไดเ้ดนิทางโดยรถไฟนั�น สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงซาปา นาขั �นบรรได 

 เมฆหมอกที�ลอยตัวอยูเ่หนอือากาศ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย 

 จากนั�น ใหท้า่นขึ�นกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถมองเห็นววิเมอืงซาปา

 และความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แมนํ่�า ลําธารสายนอ้ยใหญ่ ววิ

 ของนาขั �นบันไดที�สวยงามเป็นที�ข ึ�นชื�อของเมอืงซาปาสลับไปกบัหมูบ่า้นของชาวเขา รวมถงึภเูขาและ

 มา่นหมอกที�เรยีงตัวซอ้นกนัเป็นฉากหลังที�สวยงาม ขณะที�กําลังเพลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนท์ี� ส ว ย ง า ม

 กระเชา้จะเคลื�อนเขา้ใกล ้ยอดเขาฟานซปิัน ที�ไดร้ับฉายาว่า หลังคาแห่งอนิโดจนี โดยอยู่สูงจาก

 ระดับนํ�าทะเลถงึ 3,143 กโิลเมตร จากนั�น ใหท้า่นไดเ้ดนิชมบรรยากาศ เพื�อพชิติยอดเขาฟานซปัิน 

 นําท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทศิทัศน์ และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนาน

 ของประเทศจีน ระหว่างที�ท่านอยู่ดา้นบนนั�นหากสภาพอากาศไม่มเีมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถ

 มองเห็น ทวิทัศนข์อง ยอดเขาฮมัรอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางถงึเมอืงซาปานําทา่นชม โบสถซ์าปา สิ�งปลูกสรา้งที�สรา้งขึ�นจากสถาปัตยกรรมแบบยโุรป ใน

 สมัยที�ฝรั�งเศสปกครองเวยีดนาม ซึ�งเป็นหนึ�งในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาที�ตอ้งมาเช็คอนิกับโบสถ์

 ครสิตแ์หง่นี� ซ ึ�งโบสถทํ์าดว้ยหนิออ่น โดยสนันฐิานว่าสรา้งโดยชาวฝรั�งเศส และยงัเป็นสถานที�ประกอบ

 พธิมีสิซาของชาวฝรั�งเศสในชว่งวันหยดุสดุสปัดาห ์

 ชว่งเย็นพาทา่นเดนิชม ตลาดซาปา เป็นตลาดที�ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงซาปา สนิคา้ที�มาวางขายสว่นใหญ่

 จะเป็นสนิคา้ที�ผลติขึ�นมาจากชาวเขาทอ้งถิ�นที�อาศัยอยู่ที�ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก สรอ้ย กําไล 

 และเครื�องประดับ ผัก ผลไม ้และอาหารพื�นเมอืงมากมาย นอกจากนั�นยงัมรีา้นอาหารสไตลฝ์รั�งเศสเก๋ๆ  

 ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ลอืกนั�งไดต้ามใจชอบ 

เย็น รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร กาลาดนิเนอร ์(5)  

ที�พกั โรงแรม Azure Sapa Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 
 

วนัที�สาม   เมอืงซาปา – แวะชมดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – สะพาน

แสงอาทติย ์– ศาลเจา้เนนิหยก – ชอ้ปปิ� งถนน 36 สาย – ชมโชวห์ุน่กระบอกนํ �า 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

 หลังรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮานอย  

 ระหว่างทางพาท่านชม พรมแดนระหว่างประเทศเวยีดนามและจนี พรมแดนนี�เคยถูกปิดในช่วง
 ระหวา่งสงครามจนีและเวยีดนามในปี ค.ศ. 1979-1993 หลังจากสงครามไดม้กีารเปิดพรมแดนนี�ข ึ�นมา
 ใหม่อกีครั �ง จนเกดิเป็นทางผ่านสําคัญของนักท่องเที�ยวในการเดนิทางเขา้มาเที�ยวประเทศเวยีดนาม
 และเมอืงคุณหมงิประเทศจนี ซึ�งนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการท่องเที�ยวที�สําคัญแลว้ ยังเป็นจุด
 ศนูยก์ลางในการแลกเปลี�ยนสนิคา้และการขนสง่ที�สําคัญและใหญท่ี�สดุในประเทศอกีดว้ย   

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

 หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮานอย ใชเ้วลาในการเดนิทาง จากเมอืง ซาปา สูเ่มอืง 

 ฮานอย ใชเ้วลาโดยประมาณ 5-6 ชั�วโมง จากนั�นนําท่านเดนิทางไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตั �งอยู่ใจ

 กลางเมอืงฮานอย ตามตํานานเล่าขานกันมาว่า ในสมัยที�เวยีดนามทําสงครามกับประเทศจนี กษัตรยิ์

 แห่งเวยีดนามทําการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจนีได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึ�ง

 ไดล้่องเรือเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี� ไดเ้จอกับเต่าตัวหนึ�งซึ�งที�ปากนั�นไดค้าบดาบวเิศษอยู่และ

 ไดนํ้าดาบนั�นมาใหก้ับกษัตรยิเ์วียดนามเพื�อใชใ้นการทําสงคราม เมื�อกลับไปสูร้บกับประเทศจีนอกี

 ครั �ง จนมีชัยชนะกลับมาทําใหบ้า้นเมืองสงบสุข และเมื�อเสร็จสิ�นสงครามแลว้พระองค์จึงไดนํ้า

 ดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งนี� จากนั�นนําท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทติย ์

 สะพานสแีดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชื�อมระหว่างรมิฝั�งกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี�ถือ

 เ ป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ�งของกรุงฮานอย หากยืนอยู่บนสะพานท่านสามารถมองเ ห็น  

 ศาลเจา้เนนิหยก ตั �งอยู่บนเกาะ ซึ�งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสรา้งขึ�นในศตวรรษที� 

 18 โดย สถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแตง่ไดร้ับอทิธพิลมาจากจนี สรา้งขึ�นเพื�อเป็นเกยีรตแิก ่เฉนิ ฮงั 

 โด๋ว ผูนํ้าการต่อตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที� 13 ภายในเป็นวหิารชั �นเดยีว มแีท่นบชูาเทพ

 เจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนนิหยกจะเห็นเจดยีโ์บราณโผล่ขึ�นพน้นํ�ามี

 ชื�อเรยีกว่าทอ้งถิ�นว่า ทาพรัว ซึ�งหมายถงึ หอคอยเต่า ซึ�งในปัจจุบันในชว่งเปลี�ยนฤดูกาลยังสามารถ

 เห็นเตา่ขนาดใหญอ่ยูใ่นทะเลสาบแหง่นี�  

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 

 นําท่านชอ้ปปิ�ง ถนนสาย 36 เกา่ มชีื�อเรยีกพื�นเมอืงว่า 36 เฝอเฟืองในอดตีเป็นถนนที�มชี ื�อเสยีงใน

 เรื�องของงานหัตถกรรมมายาวนานกวา่ 600 ปี ในปัจจบุนัถนนแหง่นี�มสีนิคา้มากมาย เป็นแหลง่ขายของ

 ที�ระลึกและสนิคา้พื�นเมืองที�ใหญ่ที�สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลือกซื�อสนิคา้ไดอ้ย่าง

 เพลดิเพลนิ เชน่ เสื�อผา้ เครื�องเขนิ งานฝีมอืที�ทําจากไม ้เรอืสําเภาไมจํ้าลอง ของที�ระลกึจากเวยีดนาม

 ที�ทําขึ�นมาจากฝีมอืคนเวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ เป็นตน้ 

 จากนั�นพาท่านชม การแสดงหุน่กระบอกนํ �า เป็นศลิปกรรมประจําชาตเิวยีดนาม หุ่นกระบอกนํ�าเป็น

การผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพ กับความรักชาตอิย่างรุนแรงจนเป็นสิ�งปลูกฝังกันมาใน

จติใจของชาวเวยีดนาม นักเชดิหุน่จะยนือยูห่ลังฉากและมนํี�าท่วมถงึบรเิวณเอว และควบคมุตัวหุ่นดว้ย

ไมไ้ผลํ่ายาว สําหรับเทคนคิการเชดินั�น ไดถ้กูปิดบงัอยา่งเป็นความลับและมดิชดิ การแสดงลักษณนี�มี

เพยีงแคแ่หง่เดยีวในโลกเทา่นั�น  

ที�พกั โรงแรม Chalcedony Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

 

 

 

 

 

 

วนัที�ส ี�   เมอืงนงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืชมฮาลองบก – ฮานอย  
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 



 
 

 หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา
ประมาณ 90 กโิลเมตร พื�นที�แหง่นี�โอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง
หลวงมาก่อน แต่ในภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน โดยมสีถานที�ท่องเที�ยวที�มี
ชื�อเสยีงเป็นอยา่งมากคอื ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนึ�งในภมูทิัศนท์ี�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุของจังหวัดนงิห์
บงิห ์อยูห่า่งจากตัวเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร ตามกก๊มลีักษณะเป็นภเูขาหนิปนูขนาดใหญ่อยูร่ายลอ้ม 
คลา้ยกบักุย้หลนิเมอืงจนี มแีมนํ่�างอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภเูขาหนิปนูจนเกดิเป็นถํ�าหนิปนูทั �งหมด
สามถํ�า จงึเป็นที�มาของชื�อ ตามกก๊ ซึ�งคําวา่ตามแปลว่าสาม และก๊กแปลวา่ถํ�า ซึ�งถํ�าแห่งนี�จะมนํี�าไหล
ลอดถํ�าไปตามทางที�ถกูกดัเซาะ เมื�อมองจากดา้นบนจะสามารถเห็นทัศนยีภาพทางธรรมชาตทิี�สวยงาม 

  

เพลดิเพลนิกับการ ลอ่งเรอื ชมธรรมชาตขิองภเูขาหนิปนูตระหง่านรายลอ้มอยูม่ากมาย ตื�นตากับการ
พายเรอืที�เป็นภมูปัิญญาทอ้งถิ�นมลีักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรอืไปตามแมนํ่�าทตีร่า
งอนน์ ชมวถิีชวีติรมินํ�าของชาวทอ้งถิ�น ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุ่งนาที�มีสีสัน
แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนั�นเป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรอืลอดถํ�า สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ
งอกหนิยอ้ยที�สวยงามขณะที�พายเรอืลอดถํ�าได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)   

 จากนั�นนําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงฮานอย เพื�อรับประทานอาหารเย็น 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมน ูเฝอ หรอื ขนมปงัเวยีดนาม (11) 
 จากนั�นนําท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตโิหนย่บ่าย ใชเ้วลาเดนิทางจากตัวเมอืงฮานอย
 ประมาณ 45 กโิลเมตร 
 

20.25 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที� 

TG565  

22.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�

ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

 คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 200 บาท/ทา่น/วนั,รวมท ั�งหมด 800 บาท คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

พงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

เดนิทางขึ�นตํ�า 20 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ

คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 



 
 

 มดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ั�ว หกัออก 9,000 บาท 

 สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

 เมื�อท่านชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื�อพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งสิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ� ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / 
ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  



 
 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวเวยีดนาม ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ใน
วันนั�นๆ มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรม
การเดนิทาง 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนื�อวัว  ไมท่านเนื�อหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


