
 

 

เวยีดนามเหนอื 

ฮานอย ซาปา ฮาลอง นงิหบ์งิห ์5 วนั 4 คนื 

ซุปตาร.์.. Say Hi!! Sapa 

 

 ชม สะพานแกว้มงักรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแกว้ทีแ่รกในเวยีดนาม    
 ลอ่งเรอื อา่วฮาลอง กุย้หลนิแหง่เมอืงเวยีดนาม 
 ชมความงามของ ถ า้นางฟ้า และเกาะตา่งๆ 
 ช็อปป้ิง ซาปาไนทม์าเก็ต และ ฮาลองไนทม์าเก็ต 
 ลอ่งเรอืชม ตามก๊ก หรอื ฮาลองบก  

 “มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - เมอืงซาปา - โบสถห์นิ – ซาปาไนทม์าเก็ต 
 

 
09.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิ 

เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและน าท่าน

โหลดสัมภาระ  
12.20 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหนย่บ่าย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ เวยีดนาม 

แอรไ์ลน ์(VN) เทีย่วบนิที ่VN610 
 

 
14.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ

เวียดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลา

ทอ้งถิน่ประเทศไทย) จากนัน้เดนิทางเขา้สู ่“เมอืงซาปา” เมอืงเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ใน 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

9 – 13 พฤศจกิายน 2565  15,888 4,500 

11 – 15  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

17 – 21  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

18 – 22  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

24 – 28  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

25 – 29  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

26 – 30  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

30 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม 2565 16,888 4,500 

1 – 5  ธนัวาคม 2565  

(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ รชักาลที9่, วนัหยุดพเิศษ) 
18,888 4,500 

3 – 7  ธนัวาคม 2565 

(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ รชักาลที9่, วนัหยุดพเิศษ) 
18,888 4,500 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 
 

อดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมของชาวยุโรป เน่ืองจากเคยตกอยู่ในการยดึครองของประเทศฝรั่งเศส 
สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึต่างๆ รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกราย
ลอ้มไปดว้ยหุบเขานอ้ยใหญ่ และธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์  จากนัน้น าท่านชม โบสถซ์าปา สิง่ปลูกสรา้ง

ทีส่รา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยทีฝ่รั่งเศสปกครองเวยีดนาม ซึง่เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ของ
เมอืงซาปาทีต่อ้งมาเช็คอนิกับโบสถค์รสิตแ์ห่งน้ี ซึง่โบสถท์ าดว้ยหนิ สันนษิฐานว่าโบสถแ์ห่งน้ีสรา้งโดย
ชาวฝรั่งเศส และยังเป็นสถานทีป่ระกอบพธิมีสิซาของชาวฝรั่งเศสในชว่งวันหยุดสดุสัปดาห ์ 

จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิเที่ยวชม ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซาปา สนิคา้ที่มา
วางขายส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติขึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ทีอ่าศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก 
สรอ้ย ก าไล และเครือ่งประดับของคนพืน้เมือง ผัก ผลไม ้และอาหารพืน้เมืองมากมาย นอกจากนัน้ยังมี

รา้นอาหารสไตลฝ์รั่งเศสเก๋ๆ  ตกแต่งรา้นสวยงาม ใหท้่านไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอ่น 

 พเิศษ บรกิารไวนแ์ดง ดาลทั  (1)  

ทีพ่กั โรงแรม Sapa Green ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
วนัทีส่อง      สะพานแกว้มงักรเมฆ - หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ - MOANA CAFÉ -เมอืงลาวไก  

 
 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ สะพานแกว้มงักรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแกว้ที่แรกใน

เวียดนาม   เหมาะส าหรับคนที่ชอบทา้ทายความสูง  ซึง้ความสูงของสะพานน้ีสูงจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 2,000 เมตร  สามารถรับน ้าหนักได ้3,000 คนในเวลาเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความ

ปลอดภัยเขาอนุญาตใหอ้ยู่ไดสู้งสุดไม่เกิน 500 คนเท่านั้นในเวลาเดียวกัน บนสะพานน้ีเราจะไดช้ม

ทัศนียภาพของเสน้ทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son จากมุมสูงและมียังลฟิตแ์กว้

กลางแจง้สงูประมาณ 300 เมตรดว้ย 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนับุฟเฟต ์ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบุฟเฟต ์(3) 
น าท่านชม หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ (Cat Cat Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ในเมอืงซาปา ซึง่อยู่ในระดับความสงู

กว่าน ้าทะเล 1,650 เมตร และอยู่ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 3 กโิลเมตร ค าว่า ก๊ัตก๊ัต มตีน้ก าเนดิมาจาก
ชือ่ที่ใชเ้รียกรถ 4 Wheel ของชาวฝรั่งเศสที่ไดขั้บเขา้มายังพื้นที่แห่งน้ีเพื่อคน้หาแหล่งพลังงานทาง
ธรรมชาต ิกอ่นทีช่าวมง้ด าจะอพยพมาจากลุ่มแม่น ้าแยงซเีกยีง ประเทศจนี เพือ่มาตัง้รกรากท ามาหากนิ

จนเกดิเป็นหมู่บา้น และกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิมในเวลาต่อมา ปัจจุบันก๊ัตก๊ัต เป็นหมู่บา้น 
 



 
 

เกา่แกข่องชาวเผ่ามง้ด าทีน่ยิมแต่งกายโทนสนี ้าเงนิเขม้หรอืด า เป็นหมู่บา้นทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศน์
ของนาขัน้บันไดทีส่วยงาม รอใหนั้กท่องเทีย่วเขา้มาเยีย่มชม 

 

น าท่านเช็คอนิคาเฟ่สุดชคิ MOANA CAFÉ  รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไวใ้หท้่าน

ผ่อนคลายกับบรรยากาศสุดฟิน และทางรา้นยังมจี าหน่ายเครือ่งดื่มพรอ้มใหท้่านดื่มด ่าไปกับความเย็น

จากสายหมอกอกีดว้ย  

น าท่านดนิทางสู ่เมอืงลาวไก เมอืงเล็กๆทีม่พีรมแดนตดิกับชายแดนของจนี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 
ทีพ่กั โรงแรม Duc  Hui Hotel Laocai ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม      เมอืงนงิหบ์งิห ์-ตามกก๊ – ลอ่งเรอืตามกก๊ ฮาลองบก 

 
 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่ห่งน้ี

โอบลอ้มดว้ยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืงหลวงมาก่อน แต่ในภายหลังไดย้า้ย

เมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนึง่ในภูมทิัศน์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของจังหวัดนงิหบ์งิห ์อยู่
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กโิลเมตร ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขาหนิปูนขนาดใหญ่อยู่รายลอ้ม คลา้ย

กับกุย้หลนิเมอืงจนี มแีม่น ้างอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภูเขาหนิปูจนเกดิเป็นถ ้าหนิปูนทัง้หมดสามถ ้า จงึ
เป็นที่มาของชือ่ ตามก๊ก ซึง่ค าว่าตามแปลว่าสาม และก๊กแปลว่าถ ้า ซึง่ถ ้าแห่งน้ีจะมีน ้าไหลลอดถ ้าไป
ตามทางทีถู่กกัดเซาะ เมือ่มองจากดา้นบนจะเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม  

น าท่านเพลดิเพลนิกับการ ล่องเรอืแจว ชมธรรมชาตขิองภูเขาหนิปูนตระหง่านรายลอ้มอยู่มากมาย ตื่น
ตากับการพายเรอืทีเ่ป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่มลัีกษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรอืไปตามแม่น ้า
ทีตร่างอนน์ ชมวถิีชวีติรมิน ้าของชาวทอ้งถิน่ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุ่งนาที่มีสสีัน

แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนัน้เป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรอืลอดถ ้า สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิงอก
หนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ ้าได ้จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 
ทีพ่กั โรงแรม Yen Nhi Hotel Tamcoc  ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่     เมอืงฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง - ถ า้นางฟ้า –  รา้นOTOP - ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮาลอง (Ha Long) ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้

ประมาณ 4 ชม. เมอืงฮาลองมสีถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังคือ อ่าวฮาลอง ทีไ่ดร้ับสมญานามว่า กุย้หลนิแห่ง
เมอืงเวยีดนาม เพราะมเีกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่จ านวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พน้ขึน้มาจากผวิน ้าทะเล บนยอด
ของแต่ละเกาะมตีน้ไมข้ึน้อยู่อย่างหนาแน่น ดว้ยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของ

อ่าวฮาลอง ท าใหอ้งคก์รยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื พเิศษ บรกิารไวนแ์ดง ดาลทั (9) 

น าท่าน ล่องเรอืชมอ่าวฮาลอง ที่มีพื้นที่กวา้งใหญ่กว่า 1,500 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของ
เวยีดนาม และเป็นสว่นหนึง่ในอ่าวตังเกีย๋ มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กโิลเมตร ท่านจะพบกับววิ

ทวิทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน ้าสเีขยีวสวยและหมู่เกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่โผล่ขึน้มาจาก
ผวิน ้าทะเลทีม่ลัีกษณะแตกต่างกันออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอีกแห่งหนึ่งที่
สามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วมากมายจากทั่วทุกมุมโลกใหม้าเยอืนสถานที่แห่งน้ี  ระหว่างล่องเรอืเทีย่วชม 
ถ า้นางฟ้า พาท่านชมหนิหงอกหนิยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับลา้นปี มีโครงสรา้งสลับซับซอ้นกัน
หลายชัน้พรอ้มประดับไฟไวอ้ย่างสวยงาม ภายในถ ้าจะเห็นไดว่้าหนิหงอกหนิยอ้ยต่างๆนัน้จะมลัีกษณะ 



 
 

รูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจตินาการ ขึน้อยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความออกมาว่าเป็นรูปทรง
เหมอืนสิง่ใดในถ ้าเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทีถู่กสรา้งขึน้มาจากทางธรรมชาตทิี่ตดิอยู่ภายในผนังถ ้า นับว่า
เป็นสิง่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งและมีต านานเล่าขานกันว่ามีเหล่านางฟ้าเขา้มาอาบน ้าในถ ้าแห่งน้ีและเกิด

หลงไหลชายหนุ่มผูท้ี่เป็นมนุษย์เลยคิดที่จะไม่อยากกลับสวรรค์ จนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปกลุ่ม
นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยู่ทีผ่นังถ ้าอย่างน่าอัศจรรย ์ 
น าท่านแวะ รา้นOTOP  สนิคา้ต่างชนิดต่างๆ ทัง้ของกินของใช ้เสื้อผา้พื้นเมือง ไปจนถึงกาแฟที่มี

ชือ่เสยีง 
อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมืองที่ ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้ส่วนใหญ่จะเป็นของฝากและของที่ระลกึท า
จากไม ้งานหัตถกรรมพืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า และอกีมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (10) 
ทีพ่กั โรงแรม ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้       เมอืงฮานอย - ถนนสาย 36 เก่า - อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูม ิ

 
 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม ค าว่า “ฮานอย” หมายถงึ
ตอนตน้ของแม่น ้า ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่มแม่น ้าแดง ในสมัยนัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวง 
โดยใชช้ือ่ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหนิ ต่อมากษัตรยิ์ในราชวงศเ์หงียนไดย้า้ยเมือหลวงไปอยู่เมืองเว ้

เมือ่ตกเป็นสว่นหนึง่ของอนิโดจนี และฝรั่งเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครัง้
หลังจากไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมือง
หลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามใน

ปัจจุบัน 

น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เกา่ มชีือ่เรยีกพืน้เมอืงว่า 36 เฝอเฟืองในอดตีเป็นถนนทีม่ชีือ่เสยีงใน
 เรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งน้ีมสีนิคา้มากมาย เป็นแหล่งขายของ

 ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างจุใจ เชน่ 
 เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้เรอืส าเภาไมจ้ าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนามทีท่ าขึน้มาจาก
 ฝีมอืคน เวยีดนามอย่างแทจ้รงิ เป็นตน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย เพือ่เดนิทางกลับประเทศ

ไทย  

15.40 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดย สายการบนิเวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) เทีย่วบนิ

ที ่VN619 
17.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่ม่เอือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้ 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหน้า ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟล์ทบนิ

ล่าชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศก่อนหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



 

 

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง

น ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

 

 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เน่ืองจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซีา่เขา้ประเทศใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ ๆ  ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่ตดิตอ่ 

• ส่งรายชื่อส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่



 

 

 

 

✓ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีวั่นเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของค่าทัวร ์หรอืหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่า
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม

เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหน้าทวัร  ์(มไีกด์

ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มค่ีาใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ท่าน/วัน 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



 

 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายใน

การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 


