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เที่ยวเวยีดนามเหนอืสดุคุม้  
พกัฮานอย 1 คนื พกัซาปา 2คนื 

** ชมสะพานแกว้มงักรเมฆแหง่ใหม่ ** 
รวมคา่รถราง และกระเชา้ขึ้นฟานซีปนั หลงัคาอนิโดจนี 

บุฟเฟต่์ชือ่ดงั SEN นานาชาตอิิม่อรอ่ย อาหารกวา่ 200 ชนิด 
แถมฟร ี!!! กระเปา๋ชอปปิง้สดุเก๋ พับเกบ็ไดจ้ขุองได้เยอะ 

และหมวกสุดเท ่เวยีดนาม 
หมายเหตุ 
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทาง
เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้  อันเนื่องมาจากหาก
เกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการ
เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผล
เชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

วันที ่1  กรุงเทพ-ฮานอย 
15.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เอเชีย  โดย

ท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวย
ความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

 
เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินของคณะเปน็ต๋ัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้   

ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบนิได้ในคณะ  

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน 
18.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD644 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 
20.20 น. เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน 

(เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย จากนั้นนำท่านเข้าท่ีพัก 
  ที่พัก MOON VIEW HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันที ่2    เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เจดีย์เฉินก๊วก-
เมืองซาปา  

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
นำท่านออกเดินทางไปยัง สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีต
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมบ้านพัก
ที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม  
 
 
 
 
 

 
(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  แต่
สามารถชมบริเวณภายนอกได้)  

จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี และบ้านพักลุงโฮ เป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน เป็นสถานที่ที่เเสดงถึงการปลดแอก
เวียดนามออกจากการปกครองของฝรั่งเศสและเป็นจุดที่ก่อให้เกิดประเทศเวียดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสา
เดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งต้ังอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลี
ไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน) ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิม พระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎ
ที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลาง
สระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในป ีค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์
เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ 

นำท่านเดินทางสู่  ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที ่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบ

ตะวันตก มีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ทีน่ิยมสำหรับ
การพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการพักผ่อน
จากเมืองที่วุ่นวาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ต้ังอยู่ใน
พื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ใช้ศิลปะที่มีการ
ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะ
เหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นท่ีประดิษฐาน
ของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่
เรียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึก
ประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ 
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เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!! SEN BUFFET นานาชาติ (2) 
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4-5 ชม.)  
เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี  พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมี
ชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว 
จึงทำให้ปัจจุบันท่ีนี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถี
ชีวิตที่น่าสนใจ พื้นท่ีในซาปาเต็มไปด้วยนาข้ันบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ 

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (3) 
ที่พัก NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL /KING SAPA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 3 ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฟานซีปัน-น้ำตกซิลเวอร์  
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

นำท่านเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองซาปา สะพานแก้ว”โหร่งมัย” (มังกรเมฆ) (ราคาทัวร์รวมค่าเข้าชม) 
ห่างจากเมืองซาปา20กม. ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ วันที่16 พฤศจิกายน 2019 ได้เป็นสะพานแก้วที่ใหญ่ที่สุด
และสูงที่สุดของเวียดนาม ไปที่สะพานแห่งนี้ท่านต้องเดินผ่านอุโมงค์ยาก70ม.และขึ้นลิฟต์สูงถึง300ม. ถึงยอดสะพาน
แล้วเราต้องเดินผ่านสะพานที่ทำจากกระจกมีควมยาวกว่า60ม.จากหน้าผาภูเขา จากจุดนี้เราสามารถชมวิวทิวทัศนท์ี่
สวยงามของเทือกเขาหว่างเลียนเซิน 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (5) 

นำท่านนั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า
เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่ง
อินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร (รวมค่าบริการขึ้นรถรางจาก
สถานี M gallery ถึง สถานีกระเช้า) นำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะ
ตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความ
ประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว จากนั้นนำทุกท่านเดินชมถนนคนเดินซาปา ซึ่งมากมายไปด้วย
ชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท (6)ที่พัก NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM 
HOTEL /KING SAPA หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4          เมืองซาปา-เมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย-กรุงเทพฯ 

(สนามบินดอนเมือง)             
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการ
ชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (8) 
จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่ง
พักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสี
แดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านอิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้า
ราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เย็น บริการมื้อเย็น เป็นเมนูเฝอเวียดนาม ทีสนามบิน  (9) 

นำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD645 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.40 ชั่วโมง)   

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PVN11-FD 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน สะพานแกว้ เดนิทาง พ.ค.-ต.ค.65 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถว้นก่อนทำการจอง) 

เง่ือนไขและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม 
(อัพเดพล่าสุด วันที ่17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 

1. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดส (Passport vaccine) อย่างน้อย 2 เข็ม และเข็มที่ 2 
ฉีดไม่เกิน 6 เดือนก่อนเดินทาง  

2. มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ผลตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อน
เดินทาง เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องมีผลตรวจโควิด  

3. แสดงเอกสารประกันการคุ้มครองรักษาโควิด-19 วงเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 USD  
4. สำหรับนักท่องเที่ยว ให้ดาวน์โหลดแอป  PC COVID ของเวียดนาม เพื่อไว้สำหรับตรวจสุขภาพในช่วงเวลาที่อยู่เวียดนาม 
 

 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว  

05-08 พฤษภาคม 2565 14,999 14,999 5,000 
26-29 พฤษภาคม 2565 15,999 15,999 5,000 
03-06 มิถุนายน 2565 17,999 17,999 5,000 
17-20 มิถุนายน 2565 15,999 15,999 5,000 

14-17 กรกฎาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
22-25 กรกฎาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
28-31 กรกฎาคม 2565 18,999 18,999 5,000 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 

 

ส าค ั  ก   าอ านเงื อน  แน ทา้ย ดย ะเอยีด เพื อป ะ ย น ส งส ดแก ตัวท านเอง หาก  า ะเงนิแ ว้ทาง
   ัิท   ะ อืว าท าน ดย้อม ั เงื อน  แ ว้แ ะ ม สามา   เป ี ยนแป งเงื อน   ด   ด ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม  ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทาง ูเ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั น  
 

 

 

 

 

 

ก  ี  เ้ดนิทางมา ากต าง ังหวดัห อืต างป ะเท  แ ะ ะท ากา ส า องตั วเค ื อง นิ ห อืยานพาหนะ
อื น   เพื อ  เ้ดนิทางมาแ ะก ั    สนาม นิ ส ว     มทิาง   ัิท  ะ ม  ั  ดิ อ ค า   ้ ายเนื อง ากเป น
ค า   ้ ายที นอกเหนอื าก ป แก ม 

 

อนัเนื องมาก ากส าพอากา  เหต กา   ทาง   ม าต ิเหต กา   ทางกา เมอืง ส าพกา   า   สายกา  นิ
ห อืเหต ส ดวสิยัต าง  ทั  งนี  ะค าน ง  งความป อด ยั ความเป น ป ดแ้ ะ  ป ะ ย น  อง  เ้ดนิทางเป นส าคั  
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11-14 สิงหาคม 2565 18,999 18,999 5,000 
26-29 สิงหาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
02-05 กันยายน 2565 16,999 16,999 5,000 
08-11 กันยายน 2565 16,999 16,999 5,000 

29 กันยายน-02 ตุลาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
06-09 ตุลาคม 2565 17,999 17,999 5,000 

*** จอยแลนด์ ไมเ่อาต๋ัวเครื่องบิน หักออก 3,000 บาทต่อท่าน *** 
ราคาเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ป ี 4,900 บาท 

ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางไปและกลับ 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น 

อัตราค่าบริการรวม 
• ค่าต๋ัวเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
• ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
• ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
• ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

**ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสีย
ทรัพย์สินส่วนตัวและไมคุ่้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

• ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US (ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการเดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนาม

ได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
▪ ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว 
▪ ค่าใช้จ่ายสว่นตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 
▪ ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด  
▪ ค่าทำหนังสือเดินทาง  
▪ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
▪ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
▪ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม 72 ชั่วโมง หรือ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK พร้อมใบรับรอง

แพทย์ภาษาอังกฤษ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
▪ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารสำหรับใช้ในการเช็คอินขากลับสู่ประเทศไทย ประมาณ  

800-1,000 บาท (สำหรับในกรณีที่ประเทศเวียดนาม มีประกาศเพิ่มเติมภายหลังให้ท่านต้องตรวจ)  หากมีการอัพเดตหรือ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศของประเทศนั้นๆ ทางทัวร์จะรีบแจ้งให้ท่านทราบ  

▪   ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR และกักตัวในโรงแรมหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย   
Package TEST&GO 
(รวมรถรับ-ส่ง/RT-PCR 1 ครั้ง/รวมอาหารเช้า/รวมชุด ATK 1 กล่อง) 
พักเดี่ยว: 3,999 บาท/ท่าน 
พักคู่: 6,999 บาท/ห้อง 
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เง่ือนไขการออกเดินทาง 
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี ้กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 25 ท่าน หากมี
ผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมี
ไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถาม
ยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวัน
เดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  

• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา  หากท่านชำระเงินเข้า
มาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้  และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทาง
บริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

เง่ือนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
▪ กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง24ชั่วโมง กรณีลูกค้าทำการจองก่อน

วันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  
▪ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อย

ก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ 

▪ หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู่ 
▪ เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้

แล้ว 
▪ ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา

ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อ
ใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินท้ังสิ้น 

▪ หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  

• หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์สว่นใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไมว่่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซา่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 
กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณา
สอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
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หมายเหตุ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 
▪ ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า

ท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  
▪ ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

 
▪ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
▪ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   

▪ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

▪ บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล
ต่างๆ เป็นต้น 

▪ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

▪ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

▪ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สาม ารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้ 

▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
 

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดน้ีแล้ว* 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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