
เวยีดนามเหนอื  5 วนั 4 คนื

ซุปตาร…์HUG นะคชั ซาปา!!!

★ ขึ�นกระเชา้ลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซปินั ชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซปินั

★ ชอ้ปปิ� ง ซาปาไนทม์าเก็ต

★ ชม หมูบ่า้นก ั�ต ก ั�ต หมูบ่า้นชาวมง้ดาํ



★ เช็คอนิคาเฟ่สดุชคิ MOANA CAFÉ

★ ลอ่งเรอืฮาลองบก
“มนํี �าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด”

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดี�ยว

04 – 08  มกราคม 2566 15,888 4,500

05 – 09  มกราคม 2566 15,888 4,500

06 – 10  มกราคม 2566 15,888 4,500

11 – 15  มกราคม 2566 16,888 4,500

12 – 16  มกราคม 2566 16,888 4,500

13 – 17  มกราคม 2566 16,888 4,500

01 – 05 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500

02 – 06 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500

03 – 07 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500

08 – 12 กมุภาพนัธ ์2566 15,888 4,500

09 – 13 กมุภาพนัธ ์2566 15,888 4,500

10 – 15 กมุภาพนัธ ์2566 15,888 4,500

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2566 15,888 4,500

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2566 15,888 4,500

17 – 21 กมุภาพนัธ ์2566 15,888 4,500

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2566 15,888 4,500

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2566 15,888 4,500

24 – 28 กมุภาพนัธ ์ 2566 15,888 4,500

01 – 05 มนีาคม 2566 15,888 4,500

02 – 06 มนีาคม 2566

(วนัมาฆบชูา, วนัหยดุพเิศษ)
17,888 4,500

03 – 07 มนีาคม 2566

(วนัมาฆบชูา, วนัหยดุพเิศษ)
17,888 4,500

08 – 12 มนีาคม 2566 15,888 4,500

09 – 13 มนีาคม 2566 15,888 4,500

10 – 14 มนีาคม 2566 15,888 4,500



15 – 19 มนีาคม 2566 15,888 4,500

16  - 20 มนีาคม 2566 15,888 4,500

17 – 21 มนีาคม 2566 15,888 4,500

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - กรงุฮานอย

11.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ
เวยีดทราเวลแอรไ์ลน์ (VU) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่น
และนําทา่นโหลดสมัภาระ

14.50 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ
เวยีดทราเวลแอรไ์ลน ์(VU) เที�ยวบนิที� VN614

17.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ของกรงุฮานอย ซึ�งเป็นสนามบนิหลกัของ
ประเทศเวยีดนามตอนเหนอื หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทอ้งถิ�นประเทศเวยีดนาม
เหมอืนกบัเวลาทอ้งถิ�นประเทศไทย) กรงุฮานอย ตั �งอยูท่างภาคเหนอื ของประเทศเวยีดนาม
คําวา่ “ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแมนํ่�า ตั �งอยูต่อนตน้ของลุม่แมนํ่�าแดง ในสมยันั�นกษัตรยิ์
ราชวงศล์ี�สถาปนาขึ�นเป็นเมอืงหลวง โดยใชช้ื�อวา่ ทงัล็อง แปลวา่ มงักรเหนิ ตอ่มากษัตรยิใ์น
ราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเว ้ เมื�อตกเป็นสว่นหนึ�งของอนิโดจนี และฝรั�งเศส
ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครั �งหลงัจากไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 2489
ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนอื เมื�อ
รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึ�งเดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (1)
ที�พกั โรงแรม First Eden Hotel, Cwd Hanoi Hotel, Larosa Hotel Hanoi ระดบั 3 ดาว

หรอืเทยีบเทา่

วนัที�สอง สสุานอดตีประธานอธบิดโีฮจมินิห ์– เมอืงลาวไก – พรมแดนจนี-เวยีดนาม – เมอืงซาปา
โบสถซ์าปา - ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)
นําทา่นชม สสุานอดตีประธานอธบิดโีฮจมินิห์ (ถา่ยรปูภายนอก) อยูท่ี� จัตรัุสบาดงิห ์ใจกลาง
กรงุฮานอยเป็นสถานที�เกบ็ศพภายในบรรจศุพอาบนํ�ายาของโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ใน



หอ้งปรับอากาศ ชมสถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งแบบฝรั�งเศสของอดตีทําเนยีบประธานาธบิด ีถา่ย
ภาพเป็นที�ระลกึซึ�งปัจจบุนัใชต้อ้นรับแขกเมอืง

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ กลางหบุเขาในจังหวดัลาวไก ในอดตีเป็นเมอืง
ตากอากาศยอดนยิมของชาวยโุรป เนื�องจากเคยตกอยูใ่นการยดึครองของประเทศฝรั�งเศส
สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึตา่งๆ รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นแบบฝรั�งเศสที�
ถกูรายลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ่ และธรรมชาตทิี�อดุมสมบรูณ์ นําทา่นถงึสู่ เมอืงลาวไก
เมอืงเล็กๆที�มพีรมแดนตดิกบัชายแดนของจนี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง (3)
นําทา่นถา่ยรปูที�ระลกึ พรมแดนจนี - เวยีดนาม ในบรเิวณนี�ถกูแบง่โดยแมนํ่�าแดง แตเ่ชื�อมตอ่
กนัโดยสะพานคอนกรตี อนัเป็นเสน้ทางสําคญัของตดิตอ่คา้ขายพรมแดนระหวา่ง 2 ประเทศจาก
นั�นนําทา่นเดนิทางตอ่สู่ เมอืงซาปา นําทา่นชมภายนอก โบสถซ์าปา สิ�งปลกูสรา้ง ที�สรา้งขึ�น
จากสถาปัตยกรรมแบบยโุรปในสมยัที�ฝรั�งเศสปกครองเวยีดนาม ซึ�งเป็นหนึ�งในแลนดม์ารก์ของ
เมอืงซาปาที�ตอ้งมาเชค็อนิกบัโบสถค์รสิตแ์หง่นี� ซ ึ�งโบสถทํ์าดว้ยหนิ สนันษิฐานวา่โบสถแ์หง่นี�
สรา้งโดยชาวฝรั�งเศส และยงัเป็นสถานที�ประกอบพธิมีสิซาของชาวฝรั�งเศสในชว่งวนัหยดุสดุ
สปัดาห์



จากนั�นอสิระใหท้า่นเดนิเที�ยวชม ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดที�ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงซาปา
สนิคา้ที�มาวางขายสว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้ที�ผลติขึ�นมาจากชาวเขาทอ้งถิ�นที�อาศยัอยูท่ี�ซาปา สว่น
ใหญจ่ะเป็นผา้ปัก สรอ้ย กําไล และเครื�องประดบัของคนพื�นเมอืง ผัก ผลไม ้ และอาหารพื�นเมอืง
มากมาย นอกจากนั�นยงัมรีา้นอาหารสไตลฝ์รั�งเศสเก๋ๆ ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ลอืกนั�ง
ไดต้ามใจชอบ

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง พเิศษ เมนชูาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น พรอ้มไว
นแ์ดง ดาดทั (4)

ที�พกั โรงแรม Azure Hotel , SapaGreen Hotel, Sapa Convention Hotel 3 ดาว
หรอืเทยีบเทา่

วนัที�สาม น ั�งรถไฟสู ่สถานฟีานสปินั - ข ึ�นกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั - ยอดเขาฟานซปินั –
หมูบ่า้นก ั�ต ก ั�ต - MOANA CAFÉ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)
นําทา่น น ั�งรถไฟใหมส่ดุจากสถานซีาปา สูส่ถานกีระเชา้เพื�อขึ�นยอดเขาฟานซปัีนระยะทาง
ประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นสามารถถา่ยภาพววิทวิทศันค์วามสวยงามของซาปาไดร้ะหวา่งทาง

ขึ�น เมื�อถงึสถานฟีานสปัิน นําทา่น ขึ�นกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจก
สามารถมองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของ



ป่าไม ้แมนํ่�า ลําธารสายนอ้ยใหญ ่ววิของนาขั �นบนัไดที�สวยงามเป็นที�ข ึ�นชื�อของเมอืงซาปาสลบั
ไปกบัหมูบ่า้นของชาวเขา รวมถงึภเูขาและมา่นหมอกที�เรยีงตวัซอ้นกนัเป็นฉากหลงัที�สวยงาม
ขณะที�กําลงัเพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันท์ี�สวยงามกระเชา้จะเคลื�อนเขา้สู่ ยอดเขาฟานซปินั ที�ได ้
รับฉายาวา่ หลงัคาแหง่อนิโดจนี โดยอยูส่งูจากระดบันํ�าทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร นําทา่นเดนิ
ตอ่ไปอกีเล็กนอ้ยเพื�อพชิติยอดเขาฟานซปัิน ถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกบัสญัลกัษณส์แตนเรส 3
เหลี�ยมที�แสดงวา่ทา่นไดม้ายนือยูบ่น จดุสงูสดุของยอดเขาฟานซปินั พรอ้มสมัผัสกบัเมฆ
หมอก และววิทวิทศันท์ี�สวยงามบนยอดเขา นําทา่นชมทศันยีภาพดา้นบนพรอ้มถา่ยภาพววิ
ทวิทศัน ์และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยนูนานของประเทศจนี ระหวา่งที�ทา่นอยูด่า้นนนั�น
หากสภาพอากาศไมม่เีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถมองเห็นทวิทศันข์องยอดเขาฮมัรองไดอ้กี
ดว้ย

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟต์ (6)
จากนั�นนําทา่นชม หมูบ่า้นก ั�ต ก ั�ต (Cat Cat Village) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ในเมอืงซาปา ซึ�งอยู่

ในระดบัความสงูกวา่นํ�าทะเล 1,650 เมตร และอยูห่า่งจากตวัเมอืงประมาณ 3 กโิลเมตร คําวา่
กั�ตกั�ต มตีน้กําเนดิมาจากชื�อที�ใชเ้รยีกรถ 4 Wheel ของชาวฝรั�งเศสที�ไดข้บัเขา้มายงัพื�นที�แหง่นี�
เพื�อคน้หาแหลง่พลงังานทางธรรมชาต ิกอ่นที�ชาวมง้ดําจะอพยพมาจากลุม่แมนํ่�าแยงซเีกยีง
ประเทศจนี เพื�อมาตั �งรกรากทํามาหากนิจนเกดิเป็นหมูบ่า้น และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวยอด
นยิมในเวลาตอ่มา ปัจจบุนักั�ตกั�ต เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องชาวเผา่มง้ดําที�นยิมแตง่กายโทนสี
นํ�าเงนิเขม้หรอืดํา เป็นหมูบ่า้นที�สามารถมองเห็นววิทวิทศันข์องนาขั �นบนัไดที�สวยงาม รอให ้
นักทอ่งเที�ยวเขา้มาเยี�ยมชม



นําทา่นเชค็อนิคาเฟ่สดุชคิ MOANA CAFÉ รวมจดุถา่ยรปูสดุสวยจากหลากหลายสถานที�ไว ้
ใหท้า่นผอ่นคลายกบับรรยากาศสดุฟิน และทางรา้นยงัมจํีาหน่ายเครื�องดื�มพรอ้มใหท้า่นดื�มดํ�า
ไปกบัความเย็นจากสายหมอกอกีดว้ย (รวมนํ �าเปลา่ 1 ขวด)

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (7)
ที�พกั โรงแรม Azure Hotel, SapaGreen Hotel, Sapa Convention Hotel 3 ดาว

หรอืเทยีบเทา่

วนัที�ส ี� เมอืงฮานอย – รา้นเยื�อไผ ่– เมอืงนงิหบ์งิห ์ - ลอ่งเรอืแจวตามกก๊

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)
หลงัอาหารเชา้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืง ซาปา สูเ่มอืง
ฮานอย ใชเ้วลาโดยประมาณ 5-6 ชั�วโมง
ระหวา่งทางนําทา่นแวะ รา้นเยื�อไผ่ นําเลอืกซื�อสนิคา้ รา้นเยื�อไมไ้ผ่ จําหน่ายสนิคา้ตา่งๆ ที�
ผลติขึ�นมาจากเยื�อไมไ้ผ่ เชน่ พวกผา้เชด็ตา่งๆ ผา้เชด็พื�น ผา้ดดูฝุ่ น ผา้พันคอ ชดุคลมุไหล่ ชดุ
สเลค และอื�นๆ อกีมากมาย รวมไปถงึ สนิคา้ตา่งชนดิตา่งๆ ทั �งของกนิของใช ้ เสื�อผา้พื�นเมอืง
ไปจนถงึกาแฟที�มชีื�อเสยีง

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง (9)
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห ์ อยูท่างตอนใตข้องกรงุฮานอยลงมาประมาณ 90 กโิลเมตร พื�นที�แหง่นี�
โอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืงหลวงมากอ่น แตใ่นภายหลงัไดย้า้ย
เมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน นําทา่นเดนิทางสู่ ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนึ�งในภมูทิศันท์ี�มชี ื�อ
เสยีงมากที�สดุของจังหวดันงิหบ์งิห์ อยูห่า่งจากตวัเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร ตามกก๊มลีกัษณะเป็นภเูขา
หนิปนูขนาดใหญอ่ยูร่ายลอ้ม คลา้ยกบักุย้หลนิเมอืงจนี มแีมนํ่�างอด็องไหลผา่นและกดัเซาะภเูขาหนิปจูน
เกดิเป็นถํ�าหนิปนูทั �งหมดสามถํ�า จงึเป็นที�มาของชื�อ ตามกก๊ ซึ�งคําวา่ตามแปลวา่สาม และกก๊แปลวา่ถํ�า
ซึ�งถํ�าแหง่นี�จะมนํี�าไหลลอดถํ�าไปตามทางที�ถกูกดัเซาะ เมื�อมองจากดา้นบนจะเห็นทศันยีภาพทาง
ธรรมชาตทิี�สวยงามนําทา่นเพลดิเพลนิกบัการ ลอ่งเรอืแจวตามกก๊ ชมธรรมชาตขิองภเูขาหนิปนู
ตระหงา่นรายลอ้มอยูม่ากมาย ตื�นตากบัการพายเรอืที�เป็นภมูปัิญญาทอ้งถิ�นมลีกัษณะพเิศษคอืการพาย
โดยใชเ้ทา้ถบี ลอ่งเรอืไปตามแมนํ่�าทตีรา่งอนน์ ชมวถิชีวีติรมินํ�าของชาวทอ้งถิ�น ผา่นเขา้สูเ่ขตธรรมชาติ
ววิสองขา้งทางเป็นทุง่นาที�มสีสีนัแตกตา่งกนัออกไปตามฤดกูาล จากนั�นเป็นเสน้ทางสูก่ารลอ่งเรอืลอด
ถํ�า สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดหูนิงอกหนิยอ้ยที�สวยงามขณะที�พายเรอืลอดถํ�าได ้



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (10)
ที�พกั โรงแรม Yen Nhi Hotel Tamcoc ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัที�หา้ เมอืงฮานอย - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11)
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย เพื�อเดนิทาง
กลบัประเทศไทย

12.40 น. เดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดย สายการบนิเวยีดทราเวล แอรไ์ลน์
(VU) เที�ยวบนิที� VU137

14.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

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

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไมแ่จง้ให้
ทราบลว่งหนา้ อนัเนื�องมาจากเหตกุารณต์า่ง ๆ ที�อาจเกดิขึ�นจากเหตสุดุวสิยั เชน่ เหตกุารณท์างธรรมชาติ
การเมอืง สภาพการจราจรท ั�งทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ
ที�ไมเ่อื�ออาํนวย ท ั�งนี�ทางเราจะคาํนงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั และการบรกิาร
ของรถบสันําเที�ยว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได้ โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�น ๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง



✔ คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั

✔ คา่รถโคช้ปรับอากาศ

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

✔ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการที�ระบุ

✔ คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ

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

✔ ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร)

✔ ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร)

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาทิ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศ
เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั)

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิที�ไมไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�น ๆ กําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน
× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น

★ มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทาง

ภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจํานวน

★ สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั

● หากไมช่าํระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู่

● หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข

● เมื�อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�
ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้

● หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ี�ทา่ตดิตอ่

● สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งส ิ�น



✔ เนื�องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั �งแต ่30 วนัขึ�นไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ

ในกรณีที�วนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั

✔ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร์ หรอืหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื�นๆ

✔ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ี�ชาํระแลว้ทั �งหมด

✔ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบ และ คนืคา่

ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึ�งใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ

✔ กรณีตอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัชว่งพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ

✔ กรณีตอ้งการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหกัคา่ใชจ้า่ยการ

ดําเนนิการตา่งๆ ที�เกดิขึ�นจรงิสําหรับการดําเนนิการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั�งที�เปลี�ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ
ทั �งสิ�น

1. กรณีผูร้ว่มคณะยนิดที ี�จะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิ� ไมม่หีวัหวัหนา้ทวัร ์ (มไีก
ดท์อ้งถิ�นตลอดการเดนิทางที�เวยีดนาม)

2. ขอสงวนสทิธิ�การเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง
6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้

ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่ง

ประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที�เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� /

ปลอดบหุรี�ได ้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

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

10. มคัคเุทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วนัเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการ
บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม



14. บรกิารนํ�าดื�ม 1 ขวด/ทา่น/วนั
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มิ

อาจเพิ�มเวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วนัเดนิทางนั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง

16. ในกรณีที�พาสปอรต์ของทา่นชาํรดุ หรอืมตีราปั�มใดๆที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ เนื�องจากทางบรษัิทไดม้กีารชาํระคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางทั �งหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้


