
เวียดนามเหนือ  5 วัน 4 คืน

ซุปตาร์...บ้านน้องซาปาตอนนี�นั�นหนาวแล้ว !!!

 ขึ�นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน
 ช้อปปิ�ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย 
 ชม สะพานแก้วมังกรเมฆ สะพานแก้วแห่งแรกของเวียดนาม
 เพลิดเพลินกับการเสี�ยงโชค ARISTO CASINO
 ชม หมู่บ้านกั�ต กั�ต หมู่บ้านชาวม้งดํา
 เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ  

 ถ่ายรูปกับ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์
“มีนํ�าดื�มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี�ยว

30 ธันวาคม – 03  มกราคม 2566 

(วันปีใหม่, วันหยุดพิเศษ)
21,888 5,500

31 ธันวาคม – 04  มกราคม 2566 

(วันปีใหม่, วันหยุดพิเศษ)
21,888 5,500

วันแรก     กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - กรุงฮานอย

12.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์เตอร์ L 
สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) 
โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ 

15.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน 
เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) เที�ยวบินที� VN614

18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย 

ซึ่งเปนสนามบินหลักของประเทศเวียดนามตอนเหนือ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

(เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย) กรุงฮานอย 

ตั้งอยูทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คําวา “ฮานอย” หมายถึงตอนตนของแมนํ้า 

ตั้งอยูตอนตนของลุมแมนํ้าแดง ในสมัยนั้นกษัตริยราชวงศลี้สถาปนาขึ้นเปนเมืองหลวง 

โดยใชชื่อวา ทังล็อง แปลวา มังกรเหิน 

ตอมากษัตริยในราชวงศเหงียนไดยายเมือหลวงไปอยูเมืองเว เมื่อตกเปนสวนหนึ่งของอินโดจีน 

และฝรั่งเศส 

ฮานอยจึงกลับมาเปนเมืองหลวงอยางเปนทางการอีกครั้งหลังจากไดรับเอกราชในป พ.ศ. 2489 

ดินแดนเวียดนามแยกออกเปนสองประเทศ โดยฮานอยเปนเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ 

เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเปนเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปจจุบัน

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื�นเมือง (1)
ที�พัก โรงแรม Sunset West Lake Hotel Hanoi ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ�น คนขับรถท้องถิ�น ตามทําเนียม ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป
(ยกเว้นเด็กตํ�ากว่า 2 ขวบ)

สําหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
**ราคาเด็กตํ�ากว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกครั�ง**



วันที�สอง     วัดเฉินก๊วก  – ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - ช้อปปิ�งถนน36 สาย – เมืองลาวไก  
พรมแดนจีน-เวียดนาม – สักการะเจ้าแม่กวนอิม - Aristo Casino

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นําทานสักการะ วัดเฉินก๊วก ซึ่งเปนวัดที่เกาแกของชาวพุทธในเวียดนาม 

ความโดดเดนของวัดนี้คือความวิจิตรงดงามของเจดียทรงสูงสีอิฐที่มีความสูงกวา 11 ชั้น 

สามารถมองเห็นไดแตไกล วัดนี้เปนวัดเกาแกของกรุงฮานอยถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 6 

สมัยราชวงศลี้ ชื่อเดิมของวัดนี้คือ คายกวก แปลวา สรางประเทศ ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อวัดเปน 

เฉินกวก แปลวา พิทักษประเทศ 

ทางเขาของวัดจะมีตนไมอยูทั้งสองขางทางขนาบขางไปดวยทะเลสาบตะวันตกที่งดงาม



นําทานเดินทาง ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ตามตํานานเลาขานกันมาวา 

ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามทําการสูรบเปนเวลานาน 

แตไมสามารถรบชนะฝายจีนได จนเกิดความทอแท วันหนึ่งไดลองเรือเขามา ณ ทะเลสาบแหงนี้ 

ไดเจอกับเตาตัวหนึ่งซึ่งที่ปากนั้นไดคาบดาบวิเศษอยูและไดนําดาบนั้นมาใหกับกษัตริยเวียดนา

มเพื่อใชในการทําสงคราม เมื่อกลับไปสูรบกับประเทศจีนอีกครั้ง 

จนมีชัยชนะกลับมาทําใหบานเมืองสงบสุข 

และเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแลวพระองคจึงไดนําดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแหงนี้ 

จากนั้นนําทานแวะถายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย์ 
สะพานสีแดงสดทามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชื่อมระหวางริมฝงกับเกาะเนินหยก 

สะพานแหงนี้ถือเปนเอกลักษณอีกแหงหนึ่งของกรุงฮานอย 

หากยืนอยูบนสะพานทานสามารถมองเห็น ศาลเจาเนินหยก ตั้งอยูบนเกาะ ซึ่งเปนเกาะเล็กๆ 

ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 18 

โดยสถาปตยกรรมและศิลปะการตกแตงไดรับอิทธิพลมาจากจีน สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก เฉิน 

ฮัง โดว ผูนําการตอตานราชวงศหยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเปนวิหารชั้นเดียว 

มีแทนบูชาเทพเจา รวมถึงฆองและระฆังโบราณ 

หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดียโบราณโผลขึ้นพนนํ้ามีชื่อเรียกวาทองถิ่นวา 

ทาพรัว ซึ่งหมายถึง หอคอยเตา 

ซึ่งในปจจุบันในชวงเปลี่ยนฤดูกาลยังสามารถเห็นเตาขนาดใหญอยูในทะเลสาบแหงนี้

นําทานชอปปง ถนน36 สาย มีชื่อเรียกพื้นเมืองวา 36 เฝอเฟองในอดีตเปนถนนที่มีชื่อเสียงใน

เรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกวา 600 ป ในปจจุบันถนนแหงนี้มีสินคามากมาย 

เปนแหลงขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองที่ใหญที่สุดใจกลางกรุงฮานอย 

ทานสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางจุใจ เชน เสื้อผา เครื่องเขิน งานฝมือที่ทําจากไม 

เรือสําเภาไมจําลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ทําขึ้นมาจากฝมือคนเวียดนามอยางแทจริง 

เปนตน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื�นเมือง (3)
นําทานถึงสู เมืองลาวไก เมืองเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับชายแดนของจีน นําทานถายรูปที่ระลึก 

พรมแดนจีน - เวียดนาม ในบริเวณนี้ถูกแบงโดยแมนํ้าแดง 

แตเชื่อมตอกันโดยสะพานคอนกรีต อันเปนเสนทางสําคัญของติดตอคาขายพรมแดนระหวาง 2 

ประเทศ จากนั้นนําทาน สักการะเจ้าแม่กวนอิม 

ถือเปนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แหงหนึ่งอยูที่จังหวัดลาวกาย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื�นเมือง  (4)
ที�พัก โรงแรม Aristo Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า

อิสระใหทุกทานไดมีเวลาเลนคาสิโนเสี่ยงโชค รับทรัพยภายในโรงแรมที่พัก Aristo Casino



วันที�สาม     เมืองซาปา – นั�งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน - ขึ�นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน – 
หมู่บ้านกั�ต กั�ต – โบสถ์ซาปา – ซาปาไนท์มาร์เก็ต  

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นําทานเดินทางสู เมืองซาปา เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก 

ในอดีตเปนเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป 

เนื่องจากเคยตกอยูในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปตยกรรมของบานเรือนและตึกตางๆ 

รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเปนแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายลอมไปดวยหุบเขานอยใหญ 

และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 

นําทาน นั�งรถไฟ สู สถานีฟานสิปัน 
ทานสามารถถายภาพวิวทิวทัศนความสวยงามของซาปาไดระหวางทางขึ้น 

เมื่อถึงสถานีฟานสิปน นําทาน ขึ�นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน 
กระเชาลอยฟาติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได 360 

องศา ชมความงามของปาไม แมนํ้า ลําธารสายนอยใหญ 

วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเปนที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมูบานของชาวเขา 

รวมถึงภูเขาและมานหมอกที่เรียงตัวซอนกันเปนฉากหลังที่สวยงาม 

ขณะที่กําลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนที่สวยงามกระเชาจะเคลื่อนเขาสู ยอดเขาฟานซิปัน 

ที่ไดรับฉายาวา หลังคาแหงอินโดจีน โดยอยูสูงจากระดับนํ้าทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร 

นําทานเดินตอไปอีกเล็กนอยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปน 

ถายภาพเปนที่ระลึกกับสัญลักษณสแตนเรส 3 เหลี่ยมที่แสดงวาทานไดมายืนอยูบน 

จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน พรอมสัมผัสกับเมฆหมอก 

และวิวทิวทัศนที่สวยงามบนยอดเขา นําทานชมทัศนียภาพดานบนพรอมถายภาพวิวทิวทัศน 



และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน 

ระหวางที่ทานอยูดานนนั้นหากสภาพอากาศไมมีเมฆปกคลุมมาก 

ทานสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาฮัมรองไดอีกดวย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ (6)
จากนั้นนําทานชม หมู่บ้านกั�ต กั�ต (Cat Cat Village) เปนหมูบานเล็กๆ ในเมืองซาปา 

ซึ่งอยูในระดับความสูงกวานํ้าทะเล 1,650 เมตร และอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร 

คําวา กั๊ตกั๊ต มีตนกําเนิดมาจากชื่อที่ใชเรียกรถ 4 Wheel 

ของชาวฝรั่งเศสที่ไดขับเขามายังพื้นที่แหงนี้เพื่อคนหาแหลงพลังงานทางธรรมชาติ 

กอนที่ชาวมงดําจะอพยพมาจากลุมแมนํ้าแยงซีเกียง ประเทศจีน 

เพื่อมาตั้งรกรากทํามาหากินจนเกิดเปนหมูบาน 

และกลายเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมในเวลาตอมา ปจจุบันกั๊ตกั๊ต 

เปนหมูบานเกาแกของชาวเผามงดําที่นิยมแตงกายโทนสีนํ้าเงินเขมหรือดํา 

เปนหมูบานที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของนาขั้นบันไดที่สวยงาม 

รอใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม

นําทานชมภายนอก โบสถ์ซาปา สิ่งปลูกสราง 

ที่สรางขึ้นจากสถาปตยกรรมแบบยุโรปในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม 

ซึ่งเปนหนึ่งในแลนดมารกของเมืองซาปาที่ตองมาเช็คอินกับโบสถคริสตแหงนี้ 

ซึ่งโบสถทําดวยหิน สันนิษฐานวาโบสถแหงนี้สรางโดยชาวฝรั่งเศส 

และยังเปนสถานที่ประกอบพิธีมิสซาของชาวฝรั่งเศสในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 



จากนั้นอิสระใหทานเดินเที่ยวชม ซาปาไนท์มาร์เก็ต เปนตลาดที่ตั้งอยูใจกลางเมืองซาปา 

สินคาที่มาวางขายสวนใหญจะเปนสินคาที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาทองถิ่นที่อาศัยอยูที่ซาปา 

สวนใหญจะเปนผาปก สรอย กําไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม 

และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีรานอาหารสไตลฝรั่งเศสเกๆ ตกแตงรานสวยงาม 

ใหทานไดเลือกนั่งไดตามใจชอบ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)
ที�พัก โรงแรม Lacasa Hotel , SapaGreen Hotel 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที�สี�     สะพานแก้วมังกรเมฆ - MOANA CAFÉ  - เมืองฮานอย – ร้านเยื�อไผ่ 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นําทานเดินทางสู สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) 
เปนสะพานแกวที่แรกในเวียดนาม   เหมาะสําหรับคนที่ชอบทาทายความสูง  

ซึ้งความสูงของสะพานนี้สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร  สามารถรับนํ้าหนักได 

3,000 คนในเวลาเดียวกัน แตอยางไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยเขาอนุญาตใหอยูไดสูงสุดไมเกิน 

500 คนเทานั้นในเวลาเดียวกัน บนสะพานนี้เราจะไดชมทัศนียภาพของเสนทาง O Quy Ho 

Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son จากมุมสูงและมียังลิฟตแกวกลางแจงสูงประมาณ 300 

เมตรดวย



นําทานเช็คอินคาเฟสุดชิค MOANA CAFÉ  

รวมจุดถายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไวใหทานผอนคลายกับบรรยากาศสุดฟน 

และทางรานยังมีจําหนายเครื่องดื่มพรอมใหทานดื่มดํ่าไปกับความเย็นจากสายหมอกอีกดวย 

(รวมนํ�าเปล่า 1 ขวด)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื�นเมือง พิเศษ 
เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน พร้อมไวน์แดง ดาดัท  (9) 
หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู เมืองฮานอย ใชเวลาในการเดินทางจากเมือง ซาปา สูเมือง 

ฮานอย ใชเวลาโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง 

ระหวางทางนําทานแวะ ร้านเยื�อไผ่ นําเลือกซื้อสินคา รานเยื่อไมไผ จําหนายสินคาตางๆ 

ที่ผลิตขึ้นมาจากเยื่อไมไผ เชน พวกผาเช็ดตางๆ ผาเช็ดพื้น ผาดูดฝุน ผาพันคอ ชุดคลุมไหล 

ชุดสเลค และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึง สินคาตางชนิดตางๆ ทั้งของกินของใช เสื้อผาพื้นเมือง 

ไปจนถึงกาแฟที่มีชื่อเสียง

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื�นเมือง (10)
ที�พัก โรงแรม Moonview Hotel, Larosa Hotel Hanoi ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที�ห้า    สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ



เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นําทานชม สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ (ถายรูปภายนอก) อยูที่ จัตุรัสบาดิงห 

ใจกลางกรุงฮานอยเปนสถานที่เก็บศพภายในบรรจุศพอาบนํ้ายาของโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลง

แกวในหองปรับอากาศ 

ชมสถาปตยกรรมการกอสรางแบบฝรั่งเศสของอดีตทําเนียบประธานาธิบดี 

ถายภาพเปนที่ระลึกซึ่งปจจุบันใชตอนรับแขกเมือง

ไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางสู ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย 
เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

12.40 น. เดินทางสู ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) 
เที�ยวบินที� VN615

14.45 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

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

บริษัทขอสงวนสิทธิ� : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาสม 
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื�องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�นจากเหตุสุดวิสัย เช่น 
เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั�งทางบกและทางอากาศ 
สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที�ไม่เอื�ออํานวย 
ทั�งนี�ทางเราจะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และการบริการของรถบัสนําเที�ยว 
ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั�วโมง มิอาจเพิ�มเวลาได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั�น ๆ เป็นหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง

หมายเหตุ : เนื�องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที�ทําให้ไฟล์ทบินล่าช้า 
หรือเปลี�ยนแปลงเวลาบิน 
หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง 
โปรดสํารองเวลาในการจองตั�วเครื�องบินไว้อย่างตํ�า 4-5 ชั�วโมง ทั�งนี�เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในส่วนของตั�วเครื�องบินที�ไม่เกี�ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป 
และเหลือหน้ากระดาษอย่างตํ�า 2 หน้าหากไม่มั�นใจโปรดสอบถามเจ้าหน้าที�   Passport 
ต้องไม่มีรอยการขีดเขียน หรือตราประทับที�ไม่ได้เกิดจากทางราชการ กรณีที� Passport



 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน 

 คารถโคชปรับอากาศ 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการที่ระบุ   

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ  

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  (เฉพาะคาบริการ)

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  (เฉพาะคาบริการ)

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด 

คามินิบารในหองและคาพาหนะตาง ๆ ที่มิไดระบุในรายการ

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประ

เทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน)

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนามสําหรับชาวตางชาติ ที่ไมไดรับการงดเวนวีซาเขาประเทศเวียดนาม

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้น ๆ 

กําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 มัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  

กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน 

ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน มาทางอีเมลล์ของเซลล์ที�ท่าติดต่อ

 ส่งรายชื�อสํารองที�นั�ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
โดยเซ็นต์ชื�อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที�ยวทริปใด, วันที�ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร 
// [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื�อ-
นามสกุล และอื�นๆ เพื�อใช้ในการจองตั�วเครื�องบินทั�งสิ�น

อัตราค่าบริการรวม

อัตราค่าบริการไม่รวม

เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงิน  

เงื�อนไขยกเลิกการจอง 



 เนื่องจากยกเลิกกอนการเดินทางตั้งแต 30 วันขึ้นไป คืนเงินคาทัวรโดยหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกกอน 45 วัน

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของคาทัวร หรือหักคาใชจายตามจริง เชน คามัดจําตั๋วเครื่องบิน 

โรงแรม และคาใชจายจําเปนอื่นๆ

 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรที่ชําระแลวทั้งหมด 

 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไมใชความผิดของบริษัททัวร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ 

คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง 

นโยบายหามเขาออกประเทศฯลฯ

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 21 วัน 

กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง 

และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก 

ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที�จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ� ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์ 
(มีไกด์ท้องถิ�นตลอดการเดินทางที�เวียดนาม)

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 

ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, 

เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ 

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน 

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 

ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 

ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 

อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ 

ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด 

อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก 

และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ 

เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม

14. บริการนํ้าดื่ม 1 ขวด/ทาน/วัน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั�งหมดก่อนทําการจอง 
เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท



15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ 

มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก 

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

16. ในกรณีที่พาสปอรตของทานชํารุด หรือมีตราปมใดๆที่ไมเกี่ยวของกับการเดินทาง 

และสายการบินแจงวาไมสามารถใชเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดๆ 

เนื่องจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอยแลว


