
 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 24709 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

เวยีดนามเหนอื 

ฮานอย ซาปา ฮาลอง นงิหบ์งิห ์5 วนั 4 คนื 
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 ชม สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแก้วที่แรกในเวียดนาม    
 ล่องเรือ อ่าวฮาลอง กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม 
 ชมความงามของ ถ้้านางฟ้า และเกาะต่างๆ 
 ช็อปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ฮาลองไนท์มาเก็ต 
 ล่องเรือชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก  

 “มนี้า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว 
9 – 13 พฤศจกิายน 2565  15,888 4,500 

11 – 15  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

17 – 21  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

18 – 22  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

24 – 28  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

25 – 29  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

26 – 30  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

30 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม 2565 16,888 4,500 

1 – 5  ธนัวาคม 2565  

(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ รชักาลที่9, วนัหยดุพเิศษ( 
18,888 4,500 

3 – 7  ธนัวาคม 2565 

(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ รชักาลที่9, วนัหยดุพเิศษ( 
18,888 4,500 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

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



วันแรก      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองซาปา - โบสถ์หิน – ซาปาไนท์มาเก็ต 
09.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประตู 5 เคาน์เตอร์ L สายการบิน 

เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส้าหรับทุกท่านและน้าท่านโหลด
สัมภาระ  

12.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ 
(VN( เที่ยวบินที่ VN614 

14.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศเวียดนาม
ตอนเหนือ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศ
ไทย( จากนั้นเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศ
ยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือน
และตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และ
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  จากนั้นน้าท่านชม โบสถ์ซาปา สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมแบบ
ยุโรปในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาที่ต้องมาเช็คอินกับโบสถ์
คริสต์แห่งนี้ ซึ่งโบสถ์ท้าด้วยหิน สันนิษฐานว่าโบสถ์แห่งนี้สร้างโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็นสถานที่ประกอบ
พิธีมิสซาของชาวฝรั่งเศสในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ซาปาไนทม์าร์เก็ต เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สินค้าที่มาวางขาย
ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย ก้าไล 
และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์
ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน 
 พิเศษ บริการไวน์แดง ดาลัท  (1(  
ที่พัก โรงแรม Sapa Green ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่สอง      สะพานแก้วมังกรเมฆ - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ -เมืองลาวไก  
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2( 

น้าท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแก้วที่แรกในเวียดนาม   
เหมาะส้าหรับคนที่ชอบท้าทายความสูง  ซึ้งความสูงของสะพานนี้สูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร  
สามารถรับน้้าหนักได้ 3,000 คนในเวลาเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยเขาอนุญาตให้อยู่ได้
สูงสุดไม่เกิน 500 คนเท่านั้นในเวลาเดียวกัน บนสะพานนี้เราจะได้ชมทัศนียภาพของเส้นทาง O Quy Ho 
Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son จากมุมสูงและมียังลิฟต์แก้วกลางแจ้งสูงประมาณ 300 เมตรด้วย 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวันบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟต์ (3( 

จากนั้นน้าท่านชม หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองซาปา ซึ่งอยู่ในระดับความสูง
กว่าน้้าทะเล 1,650 เมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ค้าว่า กั๊ตกั๊ต มีต้นก้าเนิดมาจากชื่อที่
ใช้เรียกรถ 4 Wheel ของชาวฝรั่งเศสที่ได้ขับเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้เพื่อค้นหาแหล่งพลังงานทางธรรมชาติ 
ก่อนที่ชาวม้งด้าจะอพยพมาจากลุ่มแม่น้้าแยงซีเกียง ประเทศจีน เพื่อมาตั้งรกรากท้ามาหากินจนเกิดเป็น
หมู่บ้าน และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเวลาต่อมา ปัจจุบันกั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง

ด้าที่นิยมแต่งกายโทนสีน้้าเงินเข้มหรือด้า เป็นหมู่บ้านที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่สวยงาม 
รอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมชม 



น้าท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ  รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไว้ให้ท่านผ่อน
คลายกับบรรยากาศสุดฟิน และทางร้านยังมีจ้าหน่ายเครื่องดื่มพร้อมให้ท่านดื่มด่้าไปกับความเย็นจากสาย
หมอกอีกด้วย  

น้าท่านดินทางสู่ เมืองลาวไก เมืองเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับชายแดนของจีน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (4( 
ที่พัก โรงแรม Duc  Hui Hotel Laocai ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม      เมืองนิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – ล่องเรือตามก๊ก ฮาลองบก 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5( 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ อยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กิโลเมตร พื้นที่แห่งนี้โอบ
ล้อมด้วยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก เมืองนิงห์บิงห์เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน แต่ในภายหลังได้ย้ายเมือง
หลวงไปเป็นเมืองฮานอยแทน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (6( 

น้าท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก หนึ่งในภูมิทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดนิงห์บิงห์ อยู่ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่อยู่รายล้อม คล้ายกับกุ้ยหลิน
เมืองจีน มีแม่น้้างอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภูเขาหินปูจนเกิดเป็นถ้้าหินปูนทั้งหมดสามถ้้า จึงเป็นที่มาของชื่อ 
ตามก๊ก ซึ่งค้าว่าตามแปลว่าสาม และก๊กแปลว่าถ้้า ซึ่งถ้้าแห่งนี้จะมีน้้าไหลลอดถ้้าไปตามทางที่ถูกกัดเซาะ เมื่อ
มองจากด้านบนจะเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม  
น้าท่านเพลิดเพลินกับการ ล่องเรือแจว ชมธรรมชาติของภูเขาหินปูนตระหง่านรายล้อมอยู่มากมาย ตื่นตา
กับการพายเรือที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะพิเศษคือการพายโดยใช้เท้าถีบ ล่องเรือไปตามแม่น้้าทีตร่า
งอนน์ ชมวิถีชีวิตริมน้้าของชาวท้องถิ่น ผ่านเข้าสู่เขตธรรมชาติวิวสองข้างทางเป็นทุ่งนาที่มีสีสันแตกต่างกัน
ออกไปตามฤดูกาล จากนั้นเป็นเส้นทางสู่การล่องเรือลอดถ้้า สามารถใช้ไฟฉายส่องดูหินงอกหินย้อยที่
สวยงามขณะที่พายเรือลอดถ้้าได้ จากนั้นน้าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย 



 
 
 
 
 
 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7( 
ที่พัก โรงแรม Yen Nhi Hotel Tamcoc  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
วันที่สี่      เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้้านางฟ้า –  ร้านOTOP - ฮาลองไนท์มาร์เก็ต 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8( 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (Ha Long) ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดินทางโดยรถโค้ชประมาณ 4 
ชม. เมืองฮาลองมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังคือ อ่าวฮาลอง ที่ได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม 
เพราะมีเกาะหินปูนน้อยใหญ่จ้านวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวน้้าทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมี
ต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ด้วยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสวยงามของอ่าวฮาลอง ท้าให้
องค์กรยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2537 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ พิเศษ บริการไวน์แดง ดาลัท (9( 
น้าท่าน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของ
เวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งในอ่าวตังเกี๋ย มีชายฝั่งยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร ท่านจะพบกับวิว
ทิวทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน้้าสีเขียวสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้้า
ทะเลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ถือเป็นสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติของเวียดนามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถ



ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนสถานที่แห่งนี้   ระหว่างล่องเรือเที่ยวชม ถ้้านางฟ้า 
พาท่านชมหินหงอกหินย้อยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับล้านปี มีโครงสร้างสลับซับซ้อนกันหลายชั้นพร้อม
ประดับไฟไว้อย่างสวยงาม ภายในถ้้าจะเห็นได้ว่าหินหงอกหินย้อยต่างๆนั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกัน
ออกไป ตามแต่ท่านจะจิตนาการ ขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมือนสิ่งใดในถ้้าเราจะ
เห็นหินรูปนางฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางธรรมชาติที่ติดอยู่ภายในผนังถ้้า นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง
และมีต้านานเล่าขานกันว่ามีเหล่านางฟ้าเข้ามาอาบน้้าในถ้้าแห่งนี้และเกิดหลงไหลชายหนุ่มผู้ที่เป็นมนุษย์เลย
คิดที่จะไม่อยากกลับสวรรค์ จนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปกลุ่มนางฟ้าทั้งหลายเลยกลายเป็นหิ นติดอยู่ที่
ผนังถ้้าอย่างน่าอัศจรรย์  
น้าท่านแวะ ร้านOTOP  สินค้าต่างชนิดต่างๆ ทั้งของกินของใช้ เสื้อผ้าพื้นเมือง ไปจนถึงกาแฟที่มีชื่อเสียง 
อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกท้าจากไม้ 
งานหัตถกรรมพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า และอีกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (10( 
ที่พัก โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า       เมืองฮานอย - ถนนสาย 36 เก่า - อากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11( 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม ค้าว่า “ฮานอย” หมายถึงตอนต้น
ของแม่น้้า ตั้งอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น้้าแดง ในสมัยนั้นกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง โดยใช้ชื่อ
ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน ต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้ เมื่อตกเป็นส่วน
หนึ่งของอินโดจีน และฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากได้รับเอก
ราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม
เหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน 
น้าท่านช้อปปิ้ง ถนนสาย 36 เก่า มีชื่อเรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟืองในอดีตเป็นถนนที่มีชื่อเสียงใน
 เรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มีสินค้ามากมาย เป็นแหล่งขายของ ที่
ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ เช่น 
 เสื้อผ้า เครื่องเขิน งานฝีมือที่ท้าจากไม้ เรือส้าเภาไม้จ้าลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ท้าขึ้นมาจาก
 ฝีมือคน เวียดนามอย่างแท้จริง เป็นต้น 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12( 
 ได้เวลาอันสมควรน้าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย  
15.55 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ (VN( เที่ยวบินที่ VN613 
18.05 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



 

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาสม โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า อัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกดิขึ้นจากเหตุสุดวิสยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทาง
บกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ้านวย ทั้งนี้ทางเราจะค้านึงถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ และการบริการของรถบัสน้าเที่ยว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถ
ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

 
 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้้ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง(  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์( 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส้าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทาง
เวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส้าหรับผู้ที่ประสงค์พ้านักระยะสั้นในประเทศเวียดนาม
ไม่เกิน 30 วัน( 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส้าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

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

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

 มัดจ้าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท้าการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ้านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช้าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช้าระมัดจ้าตามที่ก้าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช้าระไม่ครบตามจ้านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ
ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช้าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส้าเนาการโอนเงิน มาทางอีเมลล์ของเซลล์ที่ท่าติดต่อ 

 ส่งรายชื่อส้ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport( โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่สง่สา้เนาหนังสอืเดนิทาง (Passport( มาให้ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระแล้วทั้งหมด  
 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก
ประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละ คณะ เป็น
ส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง( ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



 
 
 

1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์  (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการ
เดินทางที่เวียดนาม( 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท้าให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้้าดื่ม 1 ขวด/ท่าน/วัน 
15. การบริการของรถบัสน้าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจ

เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช้ารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช้าระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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