
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 18093 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

XIN CHAO … ซาปา แจม่ WoW WoW 

ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์4วนั 3คนื TG 

น ัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขาฟานซปีนั น ัง่รถไฟชมเมอืง 

สมัผสัสะพานแกว้เมอืงซาปา  

ลอ่งเรอืจา่งอาน มรดกโลกทางธรรมชาต ิ

บฟุเฟตน์านาชาต ิSEN // สกุีแ้ซลมอนรวมมติร 

พกั 4            ซาปา 2 คนื / นงิบงิห ์1 คนื  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก         กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หมู่บา้นก ัต๊ ก ัต๊  

05.30 น.   คณะฯพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 4 

เคาน์เตอร ์D7-12 ของสายการบนิไทย เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดินทาง  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.45 น.        ออกเดินทางสูก่รุงฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG560  

       บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง+น ้ าด่ืม (ม้ือที่1) 

09.35 น.   เดินทางถึง กรุงฮานอย น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซาปา ซึง่ต ัง้อยู่ทำง

ภำคเหนือของประเทศเวยีดนำมใกลก้บัชำยแดนจีน อยู่ในเขตจงัหวดัลำวไก ตวัเมอืงต ัง้อยู่บนระดบัควำม

สูงกว่ำระดบัน ำ้ทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีำกำศหนำวเยน็ตลอดปี ที่น่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มอืง

หนำวทีส่  ำคญัของเวยีดนำม อกีท ัง้ยงัเป็นดินแดนแห่งขนุเขำที่มคีวำมหลำกหลำยของชำติพนัธุม์ำกที่สุดใน

เวยีดนำมอีกดว้ย ในอดีตเมอืงน้ีถูกพฒันำขึ้นเป็นเมอืงตำกอำกำศของชำวฝร ัง่เศส สมยัที่เวยีดนำม เป็น

อำณำนิคมของฝร ัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่2) 

น ำท่ำนชม      หมู่บา้นชาวเขากตักตั เป็นหมู่บำ้นชำวเขำเผ่ำมง้เก่ำแก่แห่งเมืองซำปำ ซึ่งอพยพมำจำกทำงตอนใตข้อง

ประเทศจีนเมื่อนำนมำแลว้ โดยชำวบำ้นที่น่ียงัอนุรกัษป์ระเพณี วฒันธรรม และกำรด ำรงชีวิตในแบบ

ดัง้เดิมเอำไวอ้ย่ำงเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกำยดว้ยผำ้ทอมอืสดี ำหรือน ำ้เงนิเขม้ และชมควำมสวยงำม

ของทวิทศันน์ำข ัน้บนัได ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเวยีดนำม 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่3) 

เขา้พกัที่ BAMBOO SAPA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง  ซาปา –รถไฟชมววิซาปา-กระเชา้ฟาซปีนั-ข้ึนยอดเขาฟาซปีนั ( หลงัคาอนิโดจนี ) – ภเูขาปากมงักร-

สะพานแกว้ - LOVE MARKET                     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่4) 

 

 

 



 

จำกนัน้  น ำท่ำนสมัผสัการนั่งรถไฟชมววิเมอืงซาปาที่เชื่อมตวัเมอืงซำปำกบัท่ำกระเชำ้ขึ้นฟำนซปินั จำกในตวัเมอืง

ชมววิหุบเขำสวยๆตำมไหลท่ำงคุม้ค่ำกบักำรไดม้ำเหน็ จำกนัน้ท่ำนสู่สถำนีกระเชำ้ นั่งกระเชา้ขา้มภูเขากว่า 

7 กโิลเมตร ใชเ้วลำประมำณ 15 นำท ีขำ้มเทอืกเขำนอ้ยใหญ่มำกมำยสู่ เทือกเขาฟานซีปัน ท่ำมกลำงมวล

เมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทศันียภำพที่แสนสวยงำมบนจุดชมววิในระดบัควำมสูง 3143 เมตร 

จุดที่ไดร้บักำรขนำน นำมว่ำเป็นหลงัคำแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทศันแ์บบพำโนรำมำพรอ้มสมัผสัอำกำศที่

หนำวเยน็ตลอดท ัง้ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่5) 

จำกนัน้ น ำท่ำนสู่จดุชมววิ ณ บรเิวณ หุบเขาปากมงักร ดื่มด ำ่ไปกบั

ควำมสวยงำมของทะเลหมอกที่ปกคลุมท ัว่เมอืงซำปำ รอบ

ดำ้นรำยลอ้มไปดว้ยเทอืกเขำใหญ่ที่ทอดยำวมำจำกมณฑล

ยูนนำนในประเทศจีน ซึ่งมี “ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงโดด

เด่นกว่ำยอดเขำอื่นๆ อีกท ัง้ยงัเป็นยอดเขำที่สูงที่สุดใน

ภูมภิำคอนิโดจนีซึง่มคีวำมสูง 3,143 เมตรเหนือระดบัน ำ้ทะเล จำกนัน้น ำท่ำนชม สะพานแกว้ “มงักรเมฆ” 

(Rong May) แห่งแรกในเวยีดนำมตัง้อยู่ห่ำงจำก เมอืงซำปำ 18 กิโลเมตร มคีวำมสูงจำกระดบัน ำ้ทะเล 

2,000 เมตร มรีะบบลฟิตแ์กว้ ใสมคีวำมสูงรวม 300 เมตร ควำมสูงเหนือระดบัน ำ้ทะเล 2,200 เมตร และ  

548.5 เมตร เหนือระดบัควำมสูงของหุบเขำในเขตเทอืกเขำ Hoang Lien Son ซึง่เป็น เทอืกเขำทีย่ำวทีสุ่ดในเวยีดนำม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!!!สุกี้ทะเลรวม+ปลาแซลมอน สไตลเ์วยีดนาม (ม้ือที่6)  

 

 

 

 

 

หลงัอำหำรเยน็ น ำท่ำนอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดLove Market มสีนิคำ้ใหท่้ำนเลอืกชอ้ปป้ิงมำกมำย ไม่ว่ำจะ

เป็นสนิคำ้พื้นเมอืง ของฝำก ขนม กระเป๋ำ รองเทำ้ ท่ำนสำมำรถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่ำงจใุจ 



เขา้พกัที่ BAMBOO SAPA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม     ซาปา – นิงบงิห ์– ลอ่งเรอืจา่งอาน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (ม้ือที่7) 

หลงัอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงนิงหบ์งิห ์เมอืงเก่ำแก่ที่มคีวำมโดดเด่นทำงธรรมชำติ มพีื้นที่ชุ่มน ำ้ใน                                                                                               

อำณำเขตอนัไพศำลจนถูกขนำนนำมว่ำ ฮำลองบกเป็นเมืองที่มีภูมิทศัน์แปลกตำ ท ัง้เทือกเขำ เนินเขำ

หนิปูน ทีร่ำบต ำ่ และนำขำ้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขำ99 ยอดจงึถอืกนัว่ำเป็นเมอืงศกัดิ์สทิธ์ิ คณะปฏวิตัขิองโฮ

จมินิหก์็ไดเ้คยตัง้ฐำนทพัขึ้นทีน่ี่เป็นแห่งแรกในกำรศึก เดยีนเบยีนฟู 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่8) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



จากนั้น น ำท่ำนสู่ ท่าเรือจ่างอาน เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว ทีต่ ัง้อยู่ทำงตอนใตข้องสำมเหลีย่มปำกแม่น ำ้แดง ในจงัหวดั 

นิงบิง่ห ์เป็นพื้นทีท่ี่มที ัง้ภูมทิศันอ์นังดงำมของยอดเขำหนิปูน แม่น ำ้หลำยสำยไหลลดัเลำะ บำงส่วนจมอยู่

ใตน้ ำ้ และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผำสูงชนั จงึท ำใหส้ถำนทีแ่ห่งน้ีงดงำมน่ำชม และยงัมร่ีองรอยทำงโบรำณคดี

ที่เผยใหเ้หน็กำรต ัง้ถิ่นฐำนของมนุษยส์มยัโบรำณ ท ำใหส้ถำนที่แห่งน้ีไดร้บักำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ทำงวฒันธรรมและธรรมชำต ิ กำรชื่นชมทศันียภำพทีส่วยงำมในจ่ำงอำนนัน้ คือกำร ล่องเรือเลก็ประมาณ

ล าละ 4 คนเพื่อเขา้ไปเยีย่มชมจ่างอาน เรอืแจวก็จะพำเรำไปเยี่ยมชมวดั หลงัจำกนัน้ก็จะพำเรำไปลอดถ ำ้ 

มที ัง้หมด 49 ถ ำ้ ซึง่แต่ละถ ำ้จะมชีื่อแตกต่ำงกนัไปจะใชเ้วลำล่องเรือไปกลบัร่วมสองช ัว่โมงเลย ทเีดียว  

จ่ำงอำนยงัถูกเรียกว่ำ ฮำลองบก เพรำะที่น้ีมเีขำหินปูนและถ ำ้คลำ้ยกบัที่อ่ำวฮำลอง จงัหวดักว่ำงนิงหอ์ีก

ดว้ย ระบบนิเวศของจ่ำงอำนก็หลำกหลำยมพีนัธุพ์ชืหำยำกและสตัวป่์ำสงวนอำศยัอยู่ เป็นจ ำนวนมำก ใน

บริเวณเขตท่องเที่ยวจ่ำงอำนยงัมโีบรำณสถำนระดบัชำติที่สวยงำมแห่งหน่ึง ดว้ยนัน้คือ วดับำ๋ยดิ่ ง วดัที่

ใหญ่และสวยทีสุ่ดของเวยีดนำม 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่9) 

  น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOA LU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

วนัที่สี ่       วดับายดิงห ์- ฮานอย - ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ - ถนน36สาย – วดัเฉินกว๊ก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (ม้ือที่10) 

น ำท่ำนชม  วดับา๊ยดิ๊ งห ์กำรเดินทำงขึ้นวดัตอ้งขึ้นบนัไดหินกว่ำ ๓๐๐ 

ข ัน้  ทำงฝัง่ขวำมือของวดัคือถ ำ้ซำ้งที่บูชำพระพุทธเจำ้และ

เทพกำวเซิน  ฝัง่ซำ้ยมือคือถ ำ้โต๊ยที่บูชำเจำ้แม่และนำงฟ้ำ  

สถำปจัยกรรมของวดัตำมรูปแบบวดักบัถ ำ้สลบักนัที่เห็น

ท ัว่ไปในเวียดนำม  “ ดำ้นบนของประตูเขำ้ถ ำ้ซำ้งมีค ำว่ ำ 

มนิหด์ิง๋หแ์ยงลำม หรือ ทิวทศันท์ี่เลือ่งชื่อลอืนำม ที่กษตัริยเ์ลแทง้ตงพระรำชทำนใหอ้นัเป็นกำรกล่ำวถึง

ควำมสวยงำมของที่น่ี เพดำนถ ำ้เป็นหลงัคำวดัที่ทนทำนและปกป้องที่ประทบัของพระพุทธเจำ้และเจำ้แม่  



หิ้งบูชำไดร้บักำรจดัตำมรูปแบบของวดัเวยีดโบรำณที่มพีระพทุธรูปและเจำ้แม่กวนอมิ  ” จำกนัน้ น ำท่ำน

ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงฮำนอย เมอืงหลวงของเวยีดนำม  นครหลวงเก่ำแก่  ซึง่จะมอีำยุครบ  1000 ปีในปี 

ค.ศ. 2010 กรุงฮำนอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนำม ซึง่เมอืงแห่งน้ียงัคงรกัษำควำมเป็นเอกลกัษณ์

ไดอ้ย่ำงเหนียวแน่น  ชมสถำปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส  ตึก  อำคำรที่ส  ำคญัต่ำง  ยงัคงเป็นกำรก่อสรำ้งและน ำ

ท่ำนชมรอบเมอืงฮำนอย บำ้นเรอืนสถำปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟต ์(ม้ือที่11) 

 

 

 

 

 

 

 

     จำกนัน้         น ำท่ำนไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสำบใจกลำงกรุงฮำนอย 

มกัมชีำวฮำนอยและนกัท่องเที่ยวมำนัง่พกัผ่อนบริเวณริมทะเลสำบ

แห่งน้ีชม วดัหงอกเซิน อยู่รมิทะเลสำบคืนดำบบนเกำะหยก  ซึง่เป็น

เกำะเลก็ ๆ ในทะเลสำบ  มสีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลกัษณ์อย่ำงหน่ึง

ของกรุงฮำนอย จำกนัน้คณะไปชอ้ปป้ิงที่ ถนน 36 สาย เพลดิเพลนิ

กบักำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ ซื้อของฝำกในย่ำนน้ีตำมใจชอบ    

 

 

 

 

 

 



น าท่านเขา้ชม วดัเฉินกว๊ก วดัน้ีมปีระวตัิยำวนำนกว่ำ 1,500 ปี ถือ

เป็นวดัที่เก่ำแก่ที่สุดในฮำนอย เป็นสถำนที่ศกัดิ์สทิธ์ิแหล่งที่ชำวพทุธ

จ ำนวนมำกมำท่องเที่ยวและกรำบ จุดเด่นคือเจดีย ์ขนำดใหญ่

ประกอบดว้ย 11 ช ัน้ สูง 15 เมตร หอแต่ละช ัน้ม ี6 ประตูโคง้ ในแต่

ละช่องประตูมรูีปปัน้พระพทุธรูป และยงัมกีำรบรรจุอฐัขิองเจำ้อำวำส

แห่งวดัน้ีลงในเจดียด์ว้ย ไดเ้วลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่  ท่า

อากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย   เพื่อเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 

ตรวจเชค็เอกสำรและสมัภำระ 

20.45 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG565 

  บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง (ม้ือที่12) 

22.35 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

**อตัราค่าบริการทวัร*์* 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็กอายุต  า่

กว่า 12 ปี 

มีเตยีงเสริม 

ราคาเด็กอายุต  า่

กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 

11 – 14 เม.ย 63 23,999 23,999 22,999 4,500 

13 – 16 เม.ย 63 23,999 23,999 22,999 4,500 

JOIN LAND ไมเ่อาต ัว๋หกั 8,000 บาท  

เด็กทารก ไมเ่กนิ 2ขวบ คดิ 4,000 บาท 

 

***ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทวัรค์่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี*** 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง

, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ

เวียดนาม สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลา

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋า 30 กก. / ท่าน  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการท่ีระบุ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนามได้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 

30 วนั) 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คา่ทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 800 บาท/ท่าน/ทรปิ, หวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เดินทางข้ึนต า่ 15  ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ  าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ี

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต า่ 

2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี

ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ท่านลกูคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พัก ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมม่ีค่าใชจ้่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการ

บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 



 

 


