
 
 

เวยีดนามเหนอื 4 วนั 3 คนื  

ฮานอย ซาปา 

ซุปตาร.์..พาฟิน อนิ ซาปา 
ก าหนดการเดนิทาง มถิุนายน - ตุลาคม 2565 

โดยสายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์
 ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง หมู่บ้านกั๊ตก ั๊ต ชมน ้าตกท่ีสวยและใหญ่ท่ีสุด น ้าตกซิลเวอร ์

 ขึน้กระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน 

 ชมสุสานวีรบุรุษแห่งโฮจมินิห ์ สุสานลุงโฮ  

 ช้อปป้ิง ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า 

 

“มีน ้าดื่มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 



 
 

*ราคาไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท้์องถิน่ คนขบัรถท้องถิน่ ตามท าเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ* 

(ยกเว้นเด็กต ่ากว่า 2 ขวบ) ส าหรบัหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร  

**ราคาเด็กต ่ากว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกคร ัง้** 

 

 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั - ซาปา - ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต 
 

10.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ ประตู 5 เคานเ์ตอร ์ L สายการ
บนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่านและ
น าท่านโหลดสัมภาระ  

 

12.30 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ เวยีดนาม 
แอรไ์ลน ์(VN) เทีย่วบนิที ่VN611 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

4 - 7 มถิุนายน 2565 13,888 3,500 

11 - 14 มถิุนายน 2565 13,888 3,500 

18 - 21 มถิุนายน 2565 13,888 3,500 

25 - 28 มถิุนายน 2565 12,888 3,500 

02 - 05 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

09 - 12 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

16 - 19 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

23 - 26 กรกฎาคม 2565 13,888 3,500 

30 กรกฎาคม - 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 ตุลาคม 2565 13,888 3,500 

08 - 11 ตุลาคม 2565 13,888 3,500 

15 - 18 ตุลาคม 2565 13,888 3,500 

22 - 25 ตุลาคม 2565 13,888 3,500 

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



14.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบินหลักของประเทศ
เวียดนามตอนเหนือ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลา
ทอ้งถิ่นประเทศไทย) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซาปา เป็นเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตาก
อากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เน่ืองจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝร่ังเศส สถาปัตยกรรม
ของบา้นเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝร่ังเศสที่ถูกรายลอ้มไปดว้ยหุบ
เขานอ้ยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังตัง้อยู่ใกลก้ับยอดเขาฟานซีปัน ซึง่เป็นยอดเขาที่
สูงที่สุดในเวียดนาม และเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลัย ท าใหเ้มืองซาปาแห่งน้ีมีอากาศเย็นตลอด
ทั้งปี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีไ่ดรั้บความนิยมจากนักท่องเทีย่วทัว่ทุกมมุโลก 

  อิสระใหท้่านเดินเที่ยวชม ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซาปา สินคา้ที่มาวางขาย
ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ที่ผลิตข้ึนมาจากชาวเขาทอ้งถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก สรอ้ย 
ก าไล และเคร่ืองประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม ้และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากน้ันยังมี
รา้นอาหารสไตล์ฝร่ังเศสเก๋ๆ ตกแต่งรา้นสวยงาม ใหท้่านไดเ้ลือกน่ังไดต้ามใจชอบ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

ทีพ่กั โรงแรม Sapa Logde Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง      หมู่บา้นก ั๊ตก ั๊ต - น า้ตกซิลเวอร ์- โบสถซ์าปา  
 

เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นก ั๊ตก ั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บา้นเก่าแก่ของชาวเผ่ามง้ ตลอดเสน้ทาง

ข้ึนเขาลงเขา ท่านจะเห็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวบา้นที่น่ี เด็กๆว่ิงเล่นจับกลุ่มอยู่ตามคัน

นา สลับกับทิวทัศน์ของผืนนาขัน้บันไดตลอดเทือกเขา หากเป็นช่วงก่อนฤดูเก็บเกี่ยว จะมีโอกาสได ้

เห็นทุ่งนาสีทองอร่ามตา นอกจากน้ีระหว่างทางยังมีสะพานขา้ม น ้าตกกินรี หรือ น ้าตกเตียนซาน น ้าตก

ที่มีต านานคลา้ยคลึงกับวรรณกรรมไทยที่เล่าถึงน ้าตกที่เป็นสถานที่ช าระร่างกายของเหล่ากินรี ถือเป็น

น ้าตกศักด์ิสิทธ์ิของหมู่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม น า้ตกซิลเวอร ์เป็นน ้าตกที่มีความสวยงามที่สุดในซาปา ที่น่ีเป็นน ้าตกขนาดใหญ่ ลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขา อยู่ริมถนน และสามารถมองเห็นไดชั้ดเจนตัง้แต่ไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะ
ลงมาจากหนา้ผาหิน ท่านสามารถเดินไปชัน้บนของน ้าตกได ้ น ้าตกซลิเวอร์เป็นความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติที่ไม่ควรพลาดในการเยี่ยมชม ชาวเวียดนามเรียกน ้าตกน้ีว่า Thac Bac เป็นน ้าตกที่มีหลายชัน้ 
ไหลลัดเลาะ ลดหล่ันลงมาจากหนา้ผาหิน เป็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก 
จากน้ันน าท่านชม โบสถซ์าปา ส่ิงปลูกสรา้งที่สรา้งข้ึนจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยที่ฝร่ังเศส
ปกครองเวียดนาม ซึง่เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาที่ตอ้งมาเช็คอินกับโบสถ์คริสต์แห่งน้ี ซึง่
โบสถ์ท าดว้ยหิน สันนิฐานว่าโบสถ์แห่งน้ีสรา้งโดยชาวฝร่ังเศส และยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีมิสซา
ของชาวฝร่ังเศสในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 
 น าท่านน่ังรถไฟสู่ สถานีฟานสปัิน ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาไดร้ะหว่าง

ทางข้ึน เมื่อถึงสถานีฟานสิปัน น าท่าน ขึน้กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเชา้ลอยฟ้าติดกระจกสามารถ
มองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได ้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แม่น ้า ล า
ธารสายนอ้ยใหญ่ วิวของนาขัน้บันไดที่สวยงามเป็นที่ข้ึนช่ือของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บา้นของ
ชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่ก าลังเพลิดเพลิน
กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเชา้จะเคล่ือนเขา้สู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ไดรั้บฉายาว่า หลังคาแห่งอินโด
จีน โดยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร น าท่านเดินต่อไปอีกเล็กนอ้ยเพื่อพิชติยอดเขา
ฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเรส 3 เหล่ียมที่แสดงว่าท่านไดม้ายืนอยู่บน 
จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน พรอ้มสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา    
น าท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนาน
ของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ดา้นนน้ันหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองไดอ้ีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลม่อน (4) 
ทีพ่กั โรงแรม Sapa Logde Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม     ฮานอย - สุสานโฮจมินิห ์- วดัเฉินก๊วก - ทะเลสาบคนืดาบ - ถนน 36 สาย 
 

เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านเดินทางสู่ ฮานอย ตั ้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม ค าว่า “ฮานอย” หมายถึง
ตอนตน้ของแม่น ้า ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่มแม่น ้าแดง ในสมัยน้ันกษัตริย์ราชวงศ์ล้ีสถาปนาข้ึนเป็นเมือง
หลวง โดยใชช่ื้อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน ต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนไดย้า้ยเมือหลวงไปอยู่
เมืองเว ้เมื่อตกเป็นส่วนหน่ึงของอินโดจีน และฝร่ังเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็น
ทางการอีกคร้ังหลังจากไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ.2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดย
ฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหน่ึงเดียว
ของเวียดนามในปัจจุบัน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4-5 ช่ัวโมง) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 
น าท่านเดินทางสู่ สุสานโฮจิมินห ์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่หา้มพลาดของกรุงฮานอยอย่าง
เด็ดขาดคือ สุสานโฮจิมินห์ ที่ซึง่ร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่เสียชีวิตลงในปี 1969 ถูกเก็บไว ้
ในโลงแกว้ใหผู้ม้าเยือนไดเ้คารพและร าลึกถึงคุณูปการของรัฐบุรุษผูน้ี้ ซึง่เป็นจัตุรัสที่อดีตผูน้ าอ่านค า
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามหลังจากญ่ีปุ่นไดย้อมแพใ้นสงครามโลกคร้ังที่สองในปี 1945 ในบริเวณ
เดียวกันยังมีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่จัดแสดงบา้นพัก ใหไ้ดช้มถึงชีวิตอันเรียบง่ายของอดีตผูน้ าอีกดว้ย 
 จากน้ันน าท่านสักการะ วดัเฉินก๊วก ซึง่เป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวพุทธในเวียดนาม ความโดดเด่นของวัด

น้ีคือความวิจิตรงดงามของเจดีย์ทรงสูงสีอิฐที่มีความสูงกว่า 11 ชัน้ สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล วัดน้ี

เป็นวัดเก่าแก่ของกรุงฮานอยถูกสรา้งข้ึนในศตวรรษที่ 6 สมัยราชวงศ์ล้ี ช่ือเดิมของวัดน้ีคือ คายก๊วก 

แปลว่า สรา้งประเทศ ภายหลังไดเ้ปล่ียนช่ือวัดเป็น เฉินก๊วก แปลว่า พิทักษ์ประเทศ ทางเขา้ของวัดจะ

มีตน้ไมอ้ยู่ทั้งสองขา้งทางขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวันตกทีง่ดงาม  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามต านานเล่าขานกันมาว่า ใน

สมัยที่เวียดนามท าสงครามกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถ

รบชนะฝ่ายจีนได ้ จนเกิดความทอ้แท ้ วันหน่ึงไดล่้องเรือเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งน้ี ไดเ้จอกับเต่าตัว

หน่ึงซึ่งที่ปากน้ันไดค้าบดาบวิเศษอยู่และไดน้ าดาบน้ันมาใหก้ับกษัตริย์เวียดนามเพื่อใชใ้นการท า

สงคราม เมื่อกลับไปสูร้บกับประเทศจีนอีกคร้ัง จนมีชัยชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จ

ส้ินสงครามแลว้พระองค์จึงไดน้ า ดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งน้ี จากน้ันน าท่านแวะ

ถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทติย ์สะพานสีแดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เช่ือมระหว่างริมฝ่ังกับ

เกาะเนินหยก สะพานแห่งน้ีถือเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหน่ึงของกรุงฮานอย หากยืนอยู่บนสะพานท่าน

สามารถมองเห็น ศาลเจา้เนนิหยก ตัง้อยู่บนเกาะ ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสรา้งข้ึน

ในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งไดรั้บอิทธิพลมาจากจีน สรา้งข้ึนเพื่อเป็น

เกียรติแก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผูน้ าการต่อตา้นราชวงศ์หยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเป็นวิหารชัน้เดียว 

มแีท่นบูชาเทพ เจา้ รวมถึงฆอ้งและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดีย์โบราณ

โผล่ข้ึนพน้น ้าม ี ช่ือเรียกว่าทอ้งถิ่นว่า ทาพรัว ซึง่หมายถึง หอคอยเต่า ซึง่ในปัจจุบันในช่วงเปล่ียน

ฤดูกาลยังสามารถเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งน้ี 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เก่า มีช่ือเรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟืองในอดีตเป็นถนนที่มีช่ือเสียงใน

 เร่ืองของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งน้ีมีสินคา้มากมาย เป็นแหล่งขายของ

 ที่ระลึกและสินคา้พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ เช่น 

 เส้ือผา้ เคร่ืองเขิน งานฝีมือที่ท าจากไม ้เรือส าเภาไมจ้ าลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ท าข้ึนมาจาก

 ฝีมือคน เวียดนามอย่างแทจ้ริง เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7)  

ทีพ่กั โรงแรม Moon View Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ ี ่    ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ
 

 

เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย เพื่อเดินทางกลับ

ประเทศไทย  

08.40 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ โดย  สายการบิน เว ียดนาม แอร์ไลน์ (VN) 
เทีย่วบนิที ่VN611 

 
10.50 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ให ้

ทราบล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ 

การเมือง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพ

อากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย ท ัง้น้ีทางเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการ

บรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางนัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ค่า เ บ้ียประกั นโ ควิ ด -19 ใ นการเ ดินทางท่องเที่ ย ว  วงเ งิน ค่า รักษ าพยา บ าล 50 ,000 US 

(ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดินทางกลับประเทศ) 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด           

ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ  ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจาก

ทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 

หมายเหตุส าคญั :  

เน่ืองจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท าใหไ้ฟล์ทบินล่าชา้ หรือเปล่ียนแปลง

เวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองต๋ัวเคร่ืองบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช่ัวโมง ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย

ที่เกิดข้ึนในส่วนของต๋ัวเคร่ืองบินที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับโปรแกรมทัวร์ 

 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ัน ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ที่ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนกังานขายมาทาง

แฟกซ์ 

• ส่งรายช่ือส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพร้อม

ยืนยนัว่าต้องการเดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันที่ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใช้ในการจองต ั๋วเครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✓ เน่ืองจากยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 45 วัน 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัว
เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ทั้งหมด  

✓ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืน
ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบาย
หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช ้จ่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

1. กรณีผู ้ร่วมคณะยินดีทีจ่ะเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มีหวัหวัหน้าทวัร ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการ
บริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน  

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดินทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 


