
 

 

เวยีดนามเหนอื 

ฮานอย ซาปา ตามจุก๊ 4 วนั 3 คนื 

ซุปตาร.์.. Sapa ปงั ปงั ปงั กะละมงัซกัผา้!!  

 

 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาฟานซปัิน 
 ลอ่งเรอืชม วดัตามจุก๊ พรอ้มบรกิารของหวาน ผลไม ้และน า้ชา  

 ป่ันจกัรยานชมเมอืงตามกก๊  
 ช็อปป้ิง ซาปาไนทม์าเก็ต และ ตามกก๊ไนทม์าเก็ต 
 เช็คอนิคาเฟ่สุดชคิ MOANA CAFÉ   

 เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอ่น  พเิศษ บรกิารไวนแ์ดง ดาลทั 

“มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - เมอืงซาปา - หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ - MOANA CAFÉ  

โบสถซ่์าปา – ซาปาไนทม์าเก็ต 

 

 

03.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) 
โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ  

06.40 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ เวยีดนาม 
แอรไ์ลน ์(FD) เทีย่วบนิที ่FD642 

08.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ

เวยีดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมือนกับเวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไทย) จากนัน้เดนิทางเขา้สู่ “เมอืงซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ใน

อดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยดึครองของประเทศฝรั่งเศส 
สถาปัตยกรรมของบา้นเรือนและตกึต่างๆ รวมถงึการวางผังเมืองจงึมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกราย
ลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ่ และธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

5 – 8 มกราคม 2566 14,888 3,500 

13 – 16 มกราคม 2666 16,888 3,500 

4 – 7 กุมภาพนัธ ์2566 15,888 3,500 

11 – 14 กุมภาพนัธ ์ 2566 15,888 3,500 

18 – 21 กุมภาพนัธ ์2566 15,888 3,500 

25 – 28 กุมภาพนัธ ์2566 15,888 3,500 

2 – 5 มนีาคม 2566 16,888 3,500 

4 – 7 มนีาคม 2566 

(วนัมาฆบูชา, วนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 
18,888 3,500 

9 – 12 มนีาคม 2566 15,888 3,500 

11 – 14 มนีาคม 2566 15,888 3,500 

18 – 21 มนีาคม 2566 15,888 3,500 

24 – 27 มนีาคม 2566 15,888 3,500 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

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



น าท่านชม หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ (Cat Cat Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ในเมอืงซาปา ซึง่อยู่ในระดับความสงู
กว่าน ้าทะเล 1,650 เมตร และอยู่หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 3 กโิลเมตร ค าว่า กั๊ตกั๊ต มีตน้ก าเนิดมาจาก

ชื่อที่ใชเ้รียกรถ 4 Wheel ของชาวฝรั่งเศสที่ไดข้ับเขา้มายังพื้นที่แห่งนี้เพื่อคน้หาแหล่งพลังงานทาง
ธรรมชาต ิกอ่นทีช่าวมง้ด าจะอพยพมาจากลุ่มแม่น ้าแยงซเีกยีง ประเทศจนี เพือ่มาตัง้รกรากท ามาหากนิ

จนเกดิเป็นหมู่บา้น และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเวลาต่อมา ปัจจุบันกั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บา้น
เกา่แกข่องชาวเผ่ามง้ด าทีน่ยิมแตง่กายโทนสนี ้าเงนิเขม้หรอืด า เป็นหมู่บา้นทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศน์
ของนาขัน้บันไดทีส่วยงาม รอ  ใหนั้กท่องเทีย่วเขา้มาเยี่ยมชม 

 

 

 

 

 

น าท่านเช็คอนิคาเฟ่สุดชคิ MOANA CAFÉ  รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไวใ้หท่้าน

ผ่อนคลายกับบรรยากาศสุดฟิน และทางรา้นยังมีจ าหน่ายเครือ่งดืม่พรอ้มใหท่้านดืม่ด ่าไปกับความเย็น

จากสายหมอกอกีดว้ย  

 

น าท่านชม โบสถซ์าปา สิง่ปลูกสรา้งที่สรา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครอง
เวยีดนาม ซึง่เป็นหนึ่งในแลนดม์าร์กของเมืองซาปาที่ตอ้งมาเช็คอนิกับโบสถค์รสิตแ์ห่งนี้ ซึง่โบสถ์ท า

ดว้ยหนิ สันนิษฐานว่าโบสถแ์ห่งนี้สรา้งโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็นสถานที่ประกอบพธิีมสิซาของชาว
ฝรั่งเศสในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จากนั้นอสิระใหท่้านเดนิเที่ยวชม ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดที่

ตั ้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สินคา้ที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาทอ้ง
ถิน่ที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก สรอ้ย ก าไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม ้
และอาหารพืน้เมอืงมากมาย นอกจากนัน้ยังมรีา้นอาหารสไตลฝ์รั่งเศสเก๋ๆ  ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท่้านได ้

เลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอ่น 

 พเิศษ บรกิารไวนแ์ดง ดาลทั (2) 

ทีพ่กั โรงแรม Azure Sapa Hotel, Sapa Green, Sapa Logde ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง      น ัง่รถรางเมอืงซาปา - สถานกีระเชา้ฟานสปัิน  - ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปัิน - ยอดเขาฟานซปัิน 
 ถา่ยรูปบรเิวณชายแดนเวยีดนาม – จนี - กรุงฮานอย 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



น าท่าน น ัง่รถรางเมอืงซาปา สู่ สถานกีระเช้าฟานสปัิน ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความ

สวยงามของซาปาไดร้ะหว่างทางขึน้ เมื่อถึงสถานีฟานสิปัน น าท่าน ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปัิน 

กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถมองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชม

ความงามของป่าไม ้แม่น ้า ล าธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขัน้บันไดทีส่วยงามเป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซาปา

สลับไปกับหมู่บา้นของชาวเขา รวมถงึภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม 

ขณะทีก่ าลังเพลดิเพลนิกับววิทวิทัศน์ที่สวยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สู ่ยอดเขาฟานซปัิน ทีไ่ดร้ับฉายา

ว่า หลังคาแหง่อนิโดจีน โดยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร น าท่านเดนิต่อไปอกีเล็กนอ้ย

เพือ่พชิติยอดเขาฟานซปัิน ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับสัญลักษณ์สแตนเรส 3 เหลีย่มทีแ่สดงว่าท่านไดม้ายนื

อยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซปัิน พรอ้มสัมผัสกับเมฆหมอก และววิทวิทัศน์ทีส่วยงามบนยอดเขา 

น าท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทวิทัศน์ และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนานของ

ประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ดา้นนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็น

ทวิทัศน์ของยอดเขาฮัมรองไดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตาคาร (4) 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ใชเ้วลาในการเดินทางจากเมือง ซาปา สู่เมืองฮานอย ใชเ้วลา
โดยประมาณ 5-6 ช่ัวโมง  ระหว่างทางน าท่านแวะ ถา่ยรูปบรเิวณชายแดนเวยีดนาม - จนี  

กรุงฮานอย ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม ค าว่า “ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแม่น ้า 
ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่มแม่น ้าแดง ในสมัยนั้นกษัตรยิร์าชวงศ์ลีส้ถาปนาขึน้เป็นเมืองหลวง โดยใชช้ื่อว่า 
ทังล็อง แปลว่า มังกรเหนิ ตอ่มากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเว ้ เมือ่ตกเป็นส่วน

หนึ่งของอนิโดจนี และฝรั่งเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอกีครัง้หลังจากไดร้ับ
เอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของ

เวยีดนามเหนือ เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5) 

ทีพ่กั โรงแรม Lorasa Hanoi Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม      เมอืงฮานาม - ลอ่งเรอืชม วดัตามจุก๊ - เมอืงนงิหบ์งิห ์– ตามกก๊  – ป่ันจกัรยานชมเมอืงตามกก๊  

  ชอปป้ิงไนทม์าเก็ตทีห่มุบ่า้นตามกก๊ 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 ท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮานาม (Ha Nam) เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบรเิวณทีร่าบลุม่แม่น ้าแดง (Red 

River Delta) มีอาณาเขตทางดา้นทศิเหนือตดิกรุงฮานอย และเป็นส่วนหนึง่ของเสน้ทางเศรษฐกจิสาย 

R8 และ R12 โดยเป็นทางผ่านเขา้สูก่รุงฮานอยซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม  



น าท่าน ล่องเรอืชม วดัตามจุ๊ก พรอ้มบรกิารของหวาน ผลไม ้และน า้ชา วัดตามจุ๊ก มีพื้นที่ขนาด

ใหญ่ มีผืนป่า สลับกับแหล่งน ้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตัง้อยู่ตรงกลางเสน้ทางการ

ท่องเที่ยว มีสิง่ปลูกสรา้งหลักคอื วัดหงอก วหิารตามเท ้วหิารฟาบจู๋ วหิารกวนอมิ ประตูตามกวาน และ

ศนูยป์ระชมุนานาชาตกิลางสระน ้า โดยในวัดหงอกทีต่ัง้บนยอดสูงสดุบูชาพระพุทธรูปที่ท าจากหนิทับทมิ

หนัก 4 ตัน 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 

บา่ย   น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์พืน้ทีแ่หง่นี้โอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกว่า 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คย

เป็นเมอืงหลวงมากอ่น แตใ่นภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน น าท่านเดนิทางสู ่ตาม

ก๊ก หรอื ฮาลองบก หนึ่งในภูมทัิศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดนิงห์บงิห์ อยู่ห่างจากตัวเมือง

ประมาณ 9 กโิลเมตร  

 น าท่าน ขีจ่กัรยานชมเมอืงตามก๊ก ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขาหนิปูนขนาดใหญ่อยู่รายลอ้ม คลา้ย

กับกุย้หลนิเมอืงจนี มแีม่น ้างอด็อง ไหลผ่านและกัดเซาะภเูขาหนิปจูนเกดิเป็นถ ้าหนิปนูทัง้หมดสามถ ้า จงึ

เป็นที่มาของชือ่ ตามก๊ก ซึง่ค าว่าตามแปลว่าสาม และก๊กแปลว่าถ ้า ซึง่ถ ้าแห่งนี้จะมีน ้าไหลลอดถ ้าไป

ตามทางทีถู่กกัดเซาะ เมือ่มองจากดา้นบนจะเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (8) 

 อสิระใหท้า่น ชอ้ปป้ิงไนทม์าเก็ตทีห่มุบ่า้นตามกก๊ 

ทีพ่กั โรงแรม Yen Nhi Hotel Tamcoc  ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่     เมอืงฮานอย – วหิารวรรณกรรมวนัเหมยีว -  วดัเฉนิก๊วก - สุสานโฮจมินิห ์- ทะเลสาบคนืดาบ - 

ถนนสาย 36 เกา่ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – ทา่อากาศยานดอนเมอืง - กรุงเทพฯ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงฮานอย  จากนัน้น าท่านชม วหิารวรรณกรรมวนัเหมยีว วหิารแหง่นี้สรา้ง

ใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจา้ไล ไท ตอง (Ly Thanh Tong) เพื่ออุทศิใหก้ับขงจื๊อมหาปราชญช์าวจีนที่
ทรงความภูมริู ้ตามลัทธขิงจื๊ อ ต่อมาจึงมีการสรา้งโรงเรียนขึน้ภายหลังเพื่อเป็นสถานที่ศกึษาส าหรับ
พระโอรสและขนุนาง ทีน่ี่จงึเป็นมหาวทิยาลัยแหง่แรกของเวยีดนาม 



 จากนัน้น าท่านสักการะ วดัเฉนิกว๊ก ซึง่เป็นวัดทีเ่กา่แกข่องชาวพุทธในเวยีดนาม ความโดดเดน่ของวัดนี้
คอืความวจิติรงดงามของเจดยีท์รงสงูสอีฐิทีม่คีวามสงูกว่า 11 ชัน้ สามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กล วัดนี้เป็นวัด

เก่าแก่ของกรุงฮานอยถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 6 สมัยราชวงศล์ี ้ชือ่เดมิของวัดนี้คอื คายก๊วก แปลว่า 
สรา้งประเทศ ภายหลังไดเ้ปลีย่นชือ่วัดเป็น เฉนิก๊วก แปลว่า พทัิกษ์ประเทศ ทางเขา้ของวัดจะมตีน้ไมอ้ยู่

ทัง้สองขา้งทางขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวันตกทีง่ดงาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

น าท่านถ่ายรูปภายนอก สุสานโฮจมินิห ์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่หา้มพลาดของกรุงฮานอยอย่าง

เด็ดขาดคอื สสุานโฮจมินิห ์ทีซ่ ึง่ร่างของอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิหท์ีเ่สยีชวีติลงในปี 1969 ถูกเก็บไวใ้น
โลงแกว้ใหผู้ม้าเยือนไดเ้คารพและร าลกึถงึคุณูปการของรัฐบุรุษผูน้ี้  ซึง่เป็นจัตุรัสที่อดีตผูน้ าอ่านค า
ประกาศอสิรภาพของเวยีดนามหลังจากญีปุ่่ นไดย้อมแพใ้นสงครามโลกครัง้ที่สองในปี 1945 ในบรเิวณ

เดยีวกันยังมีพพิธิภัณฑโ์ฮจมินิห ์ที่จัดแสดงบา้นพัก ใหไ้ดช้มถงึชวีติอันเรยีบง่ายของอดตีผูน้ าอกีดว้ยฃ
น าท่านเดนิทางไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจ กลางเมืองฮานอย ตามต านานเล่าขานกันมาว่า ใน

สมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามกับประเทศจนี กษัตรยิ ์แห่งเวยีดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถ
รบชนะฝ่ายจนีได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึง่ไดล้อ่งเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแหง่นี้ ไดเ้จอกับเตา่ตัวหนึ่ง
ซึง่ทีป่ากนัน้ไดค้าบดาบวเิศษอยู่และ ไดน้ าดาบนั้นมาใหก้ับกษัตริย์เวียดนามเพื่อใชใ้นการท า

สงคราม เมื่อกลับไปสูร้บกับประเทศจนีอกีครัง้ จนมีชัยชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จ
สิน้สงครามแลว้พระองคจ์งึไดน้ า ดาบกลับมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแหง่นี้ 

น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เก่า มีชื่อเรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟืองในอดีตเป็นถนนที่มีชื่อเสียงใน
 เรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มสีนิคา้มากมาย เป็นแหลง่ขายของ
 ที่ระลกึและสนิคา้พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างจุใจ เช่น 

 เสือ้ผา้ เครื่องเขนิ งานฝีมือที่ท าจากไม ้เรือส าเภาไมจ้ าลอง ของที่ระลกึจากเวยีดนามที่ท าขึน้มาจาก
 ฝีมอืคน เวยีดนามอย่างแทจ้รงิ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  บรกิารท่านดว้ยขนมปังเวยีนนาม  (11)  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน
นานาชาตโิหนย่บา่ย เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย  

20.50 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิ AIR ASIA  เทีย่วบนิที ่FD645 

22.40 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพการจราจรท ัง้

ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึ

ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิล่าชา้ หรอื

เปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรด

ส ารองเวลาในการจองต ั๋วเครือ่งบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์



สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

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

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

 

 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่ตดิตอ่ 

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

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

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   



หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

✓ เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพเีรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

1. กรณีผู้ร่วมคณะยนิดที ีจ่ะเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ ไม่มีหวัหวัหน้าทวัร  ์(มีไกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ท่าน/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายใน

การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 


