
 

 

 

 
 

 

เวยีดนามเหนอื  5 วนั 4 คนื 

ซุปตาร.์..SAPA สวย ไมเ่กรงใจใคร!! 

 

      รหสัโปรแกรม : 26683 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 ขึน้กระเชา้ลอยฟ้าชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซปินั  
 ชอ้ปป้ิง ซาปาไนทม์าเก็ต และ ถนน 36 สาย  
 ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง และถ า้นางฟ้า 

 ชม หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ หมูบ่า้นชาวมง้ด า 

 เช็คอนิคาเฟ่สดุชคิ MOANA CAFÉ   
 พเิศษ  บรกิารอาหารบนเรอื เมนูซฟู๊ีด และ เมนูชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น พรอ้มไวนแ์ดง ดาดทั 

“มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 
 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

29 มนีาคม – 02 เมษายน 2566 17,888 4,500 

31 มนีาคม – 04 เมษายน 2566 16,888 4,500 

05 – 09 เมษายน 2566 

(วนัหยดุ,วนัจกัร)ี 
19,888 5,500 

06 – 10 เมษายน 2566 

(วนัหยดุ,วนัจกัร)ี 
20,888 5,500 

07 – 11 เมษายน 2566 19,888 4,500 

12 – 16 เมษายน 2566  BUS A 

(วนัหยดุ, เทศกาลสงกรานต)์  
21,888 5,500 

12 – 16 เมษายน 2566  BUS B 

(วนัหยดุ, เทศกาลสงกรานต)์  
21,888 5,500 

13 – 17 เมษายน 2566 BUS A 

(วนัหยดุ, เทศกาลสงกรานต)์ 
21,888 5,500 

13 – 17 เมษายน 2566 BUS B 

(วนัหยดุ, เทศกาลสงกรานต)์ 
21,888 5,500 

14 – 18 เมษายน 2566 

(วนัหยดุ, เทศกาลสงกรานต)์ 
21,888 5,500 

15 – 19 เมษายน 2566 

(วนัหยดุ, เทศกาลสงกรานต)์ 
21,888 5,500 

19 – 23 เมษายน 2566 16,888 4,500 

21 – 25 เมษายน 2566 16,888 4,500 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัแรงงาน) 
17,888 5,500 

05 – 09 พฤษภาคม 2566 15,888 4,500 



10 – 14 พฤษภาคม 2566 15,888 4,500 

12 – 16 พฤษภาคม 2566 16,888 4,500 

17 – 21 พฤษภาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัพชืมงคล) 
17,888 5,500 

19 – 23 พฤษภาคม 2566 15,888 4,500 

31 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 2566 

(วนัหยดุ,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา และวนัวสิาขบชูา) 
19,888 5,500 

02 – 06 มถินุายน 2566 

(วนัหยดุ,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา และวนัวสิาขบชูา) 
20,888 5,500 

03 – 07 มถินุายน 2566 

(วนัหยดุ,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา และวนัวสิาขบชูา) 
20,888 5,500 

04 – 08 มถินุายน 2566 

(วนัหยดุ,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา และวนัวสิาขบชูา) 
19,888 5,500 

08 – 12 มถินุายน 2566 16,888 4,500 

10 – 14 มถินุายน 2566 16,888 4,500 

15 – 19 มถินุายน 2566 16,888 4,500 

17 – 21 มถินุายน 2566 16,888 4,500 

22 – 26 มถินุายน 2566 16,888 4,500 

24 – 28 มถินุายน 2566 16,888 4,500 

28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2566 16,888 4,500 

30 มถินุายน – 04 กรกฎาคม 2566 16,888 4,500 

05 – 09 กรกฎาคม 2566 16,888 4,500 

07 – 11 กรกฎาคม 2566 16,888 4,500 

12 – 16 กรกฎาคม 2566 16,888 4,500 

14 – 18 กรกฎาคม 2566 16,888 4,500 

19 – 23 กรกฎาคม 2566 16,888 4,500 

21 – 25 กรกฎาคม 2566 16,888 4,500 

26 – 30 กรกฎาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา) 
19,888 5,500 



27 – 31 กรกฎาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา) 
20,888 5,500 

28 กรกฎาคม - 01 สงิหาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา) 
20,888 5,500 

29 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2566 17,888 4,500 

30 กรกฎาคม – 03 สงิหาคม 2566 17,888 4,500 

01 – 05 สงิหาคม 2566 17,888 4,500 

03 – 07 สงิหาคม 2566 16,888 4,500 

05 – 09 สงิหาคม 2566 16,888 4,500 

10 – 14 สงิหาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัแม)่ 
20,888 5,500 

11 – 15 สงิหาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัแม)่ 
20,888 5,500 

12 – 16 สงิหาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัแม)่ 
20,888 5,500 

13 – 17 สงิหาคม 2566 17,888 4,500 

16 – 20 สงิหาคม 2566 16,888 4,500 

18 – 22 สงิหาคม 2566 15,888 4,500 

23 – 27 สงิหาคม 2566 15,888 4,500 

25 – 29 สงิหาคม 2566 15,888 4,500 

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2566 16,888 4,500 

01 – 05 กนัยายน 2566 15,888 4,500 

07 – 11 กนัยายน 2566 16,888 4,500 

09 – 13 กนัยายน 2566 16,888 4,500 

14 – 18 กนัยายน 2566 15,888 4,500 

16 – 20 กนัยายน 2566 15,888 4,500 

20 – 24 กนัยายน 2566 16,888 4,500 

22 – 26 กนัยายน 2566 15,888 4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัแรก      กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – กรงุฮานอย - เมอืงฮาลอง 
 

 
12.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 10 เคานเ์ตอร ์U- 

W ก่อนน าท่านเช็คอนิทีส่ายการบนิ เวียดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมีเจา้หนา้ที่คอย
จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 
 
15.55 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ 

เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) เทีย่วบนิที ่VN614 

27 กนัยายน – 01 ตลุาคม 2566 15,888 4,500 

29 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2566 15,888 4,500 

04 – 08 ตลุาคม 2566 16,888 4,500 

06 – 10 ตลุาคม 2566 16,888 4,500 

12 – 16 ตลุาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัคลา้ยวนัสวรรคต) 
20,888 5,500 

13 – 17 ตลุาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัคลา้ยวนัสวรรคต) 
20,888 5,500 

14 – 18 ตลุาคม 2566 19,888 4,500 

18 – 22 ตลุาคม 2566 17,888 4,500 

20 – 24 ตลุาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัปิยะมหาราช) 
20,888 5,500 

21 – 25 ตลุาคม 2566 

(วนัหยดุ,วนัปิยะมหาราช) 
20,888 5,500 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม 

 ทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ (ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



17.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของ
ประเทศเวยีดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนาม
เหมือนกับเวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮาลอง (Ha Long) 
ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้ประมาณ 4 ชม. เมอืงฮาลองมสีถานที่
ท่องเทีย่วชือ่ดังคอื อ่าวฮาลอง ทีไ่ดร้ับสมญานามว่า กุย้หลนิแห่งเมอืงเวยีดนาม เพราะมเีกาะ
หนิปูนนอ้ยใหญ่จ านวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พน้ขึน้มาจากผวิน ้าทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมี
ตน้ไมข้ึน้อยู่อย่างหนาแน่น ดว้ยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของอ่าวฮา
ลอง ท าใหอ้งคก์รยเูนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 
ทีพ่กั โรงแรม THE TWIN HOTEL, KENNY HOTEL Halong ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 วนัทีส่อง      อา่วฮาลอง – ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง -  ถ า้นางฟ้า – เมอืงซาปา 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอื อา่วฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความ

งดงามของอา่วฮาลองเบย ์หากเลา่ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม ไดเ้ลา่ไวว้่าในอดตีนาน

มาแลว้ระหวา่งทีช่าวเวยีดนามก าลังตอ่สูก้บักองทพัชาวจนีผูร้กุราน เทพเจา้ไดส้ง่กองทัพมังกร

ลงมา ชว่ยปกป้องแผน่ดนิเวยีดนาม มังกรเหลา่น้ีไดด้ าดิง่ลงสูท่อ้งทะเลบรเิวณทีเ่ป็นอา่วฮา

ลองในปัจจบุัน ท าใหม้อีญัมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมา อัญมณีเหลา่นี้จงึกลายเป็นเกาะแกง่

นอ้ยใหญก่ระจายอยูท่ั่วอา่วจงึเป็นเกราะป้องกนัจากผูร้กุราน ท าใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผน่ดนิ

ของพวกเขาไดส้ าเร็จแลกอ่ตัง้ประเทศ ซึง่ตอ่มากค็อืเวยีดนามในปัจจบุัน  น าทา่น ลอ่งเรอืชม

อา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญก่วา่ 1,500 ตารางกโิลเมตร อยูท่างตอนเหนือของเวยีดนาม 

และเป็นสว่นหนึง่ในอา่วตังเกีย๋ มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกวา่ 120 กโิลเมตร ทา่นจะพบกบัววิ

ทวิทัศน ์หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผนืน ้าสเีขยีวสวยและหมูเ่กาะหนิปนูนอ้ยใหญโ่ผล่

ขึน้มาจากผวิน ้าทะเลทีม่ลีกัษณะแตกตา่งกนัออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิอง

เวยีดนามอกีแหง่หนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทั่วทกุมมุโลกใหม้าเยอืนสถานที่

แหง่น้ี  ระหวา่งลอ่งเรอืเทีย่วชม ถ า้นางฟ้า พาท่านชมหนิหงอกหนิยอ้ยแหง่อา่วฮาลองทีม่อีายุ
นับลา้นปี มโีครงสรา้งสลับซบัซอ้นกนัหลายชัน้พรอ้มประดับไฟไวอ้ยา่งสวยงาม ภายในถ ้าจะ

เห็นไดว้า่หนิหงอกหนิยอ้ยตา่งๆนัน้จะมลีักษณะรปูทรงแตกตา่งกนัออกไป ตามแตท่า่นจะจตินา

การ ขึน้อยูว่า่แตล่ะทา่นจะตคีวามออกมาวา่เป็นรปูทรงเหมอืนสิง่ใดในถ ้าเราจะเห็นหนิรปูนางฟ้า

ทีถ่กูสรา้งขึน้มาจากทางธรรมชาตทิีต่ดิอยูภ่ายในผนังถ ้า นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ยา่งหนึง่และมี

ต านานเลา่ขานกนัว่ามเีหลา่นางฟ้าเขา้มาอาบน ้าในถ ้าแห่งน้ีและเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้ี่เป็น

มนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไมอ่ยากกลับสวรรค ์จนกระทั่งเวลาผา่นลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลย

กลายเป็นหนิตดิอยูท่ีผ่นังถ ้าอยา่งน่าอัศจรรย ์ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื เมนูซฟีู๊ ด (3) 



น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตาก
อากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส 
สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึตา่งๆ รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่
ถกูรายลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ ่และธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (4) 
ทีพ่กั โรงแรม LACASA Hotel, CHAPA DEW 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 วนัทีส่าม      น ัง่รถไฟสู ่สถานฟีานสปินั - ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั - ยอดเขาฟานซปินั –  

   หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ - MOANA CAFÉ - โบสถซ์าปา - ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านสู่ สถานรีถไฟ Sun Plaza  จากนัน้ น ัง่รถไฟ สู่ สถานกีระเชา้ Hoang Lien ท่าน

สามารถถ่ายภาพววิทวิทัศน์ความสวยงามของซาปาไดร้ะหว่างทางขึน้ เมือ่ถงึสถานีกระเชา้ น า

ทา่น ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า จากสถานกีระเชา้ Hoang Lien สู ่สถานกีระเชา้ฟานซปินั กระเชา้

ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถมองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา 

ชมความงามของป่าไม ้แม่น ้า ล าธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขัน้บันไดทีส่วยงามเป็นที่ขึน้ชือ่

ของเมอืงซาปาสลับไปกับหมู่บา้นของชาวเขา รวมถงึภูเขาและม่านหมอกทีเ่รยีงตัวซอ้นกันเป็น

ฉากหลังทีส่วยงาม ขณะทีก่ าลังเพลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สู ่ยอด

เขาฟานซปิัน ที่ไดร้ับฉายาว่า หลังคาแห่งอนิโดจีน โดยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลถงึ 3.143 

กโิลเมตร จากจุดกระเชา้ไฟฟ้าม ี2 เสน้ทางในการขึน้ไปถงึยอดเขา น าท่านเดนิขึน้บันไดต่อไป

ประมาณ 600 ขัน้เพือ่พชิติยอดเขาฟานซปัิน หรอื ซือ้ต ัว๋ข ึน้รถรางโมโนเรล (ไมร่วมในทวัร)์ 

เพื่อขึน้สู่ยอดเขาฟานซปัิน  ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับสัญลักษณ์สแตนเรส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่า

ท่านไดม้ายืนอยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซปิัน พรอ้มสัมผัสกับเมฆหมอก และวิว

ทวิทัศน์ทีส่วยงามบนยอดเขา น าท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทวิทัศน์ และชม

แนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ดา้นนนั้นหากสภาพ

อากาศไมม่เีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องยอดเขาฮัมรองไดอ้กีดว้ย 



 
หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซปัีนอาจจะมกีารปิดปรับปรงุซึง่จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะ

ท าการคนืเงนิคา่กระเชา้หนา้งานทา่นละ 1,000 บาทคะ่ ในกรณีทีไ่มไ่ดข้ึน้กระเชา้ฟานซปัีน 

 

รวม คา่ตั๋วรถไฟจาก สถานรีถไฟ SUN PLAZA สู ่สถานีกระเชา้ Hoang Lien  (จดุที ่1)   

และคา่ตั๋วขึน้กระเชา้ จากสถานีกระเชา้ Hoang Lien สู ่สถานีกระเชา้ Fansipan (จดุที ่2) 

(ราคาทวัรร์วมคา่รถไฟ 1 ขาและคา่กระเชา้ ไป-กลบัแลว้) 

 

ไมร่วม คา่ตั๋วขึน้รถรางโมโนเรล จาก สถาน ีFansipan ไปยังยอดเขาฟานซปัีน (จดุที ่3)   

ลูกคา้สามารถซือ้ตั๋วขึน้รถรางโมโนเรลไดท้ีส่ถานีรถรางโดยมไีกดท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวรค์อย

อ านวยความสะดวก โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ 500 บาท  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูบฟุเฟต ์(6) 
จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ (Cat Cat Village) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ในเมอืงซาปา ซึง่อยู่
ในระดับความสงูกวา่น ้าทะเล 1,650 เมตร และอยูห่า่งจากตัวเมอืงประมาณ 3 กโิลเมตร ค าวา่ 
กั๊ตกั๊ต มตีน้ก าเนดิมาจากชือ่ทีใ่ชเ้รยีกรถ 4 Wheel ของชาวฝรั่งเศสทีไ่ดข้ับเขา้มายังพืน้ทีแ่หง่น้ี
เพือ่คน้หาแหลง่พลังงานทางธรรมชาต ิกอ่นทีช่าวมง้ด าจะอพยพมาจากลุม่แมน่ ้าแยงซเีกยีง 
ประเทศจนี เพือ่มาตัง้รกรากท ามาหากนิจนเกดิเป็นหมูบ่า้น และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอด
นยิมในเวลาตอ่มา ปัจจบุันกั๊ตกั๊ต เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องชาวเผา่มง้ด าทีน่ยิมแตง่กายโทนสนี ้า



เงนิเขม้หรอืด า เป็นหมูบ่า้นทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องนาขัน้บันไดทีส่วยงาม รอให ้
นักทอ่งเทีย่วเขา้มาเยีย่มชม 

 
น าท่านเช็คอนิคาเฟ่สดุชคิ MOANA CAFÉ รวมจุดถ่ายรูปสดุสวยจากหลากหลายสถานทีไ่วใ้ห ้

ท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศสดุฟิน และทางรา้นยังมจี าหน่ายเครื่องดืม่พรอ้มใหท้่านดืม่ด ่าไป

กบัความเย็นจากสายหมอกอกีดว้ย (รวมน า้เปลา่ 1 ขวด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมภายนอก โบสถซ์าปา สิง่ปลูกสรา้ง ทีส่รา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยโุรปในสมัยที่

ฝรั่งเศสปกครองเวยีดนาม ซึง่เป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทีต่อ้งมาเช็คอนิกับโบสถ์

ครสิตแ์ห่งน้ี ซึง่โบสถท์ าดว้ยหนิ สันนิษฐานว่าโบสถแ์ห่งน้ีสรา้งโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็น

สถานทีป่ระกอบพธิมีสิซาของชาวฝรั่งเศสในชว่งวันหยดุสดุสปัดาห ์ 

 

จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิเที่ยวชม ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซาปา 

สนิคา้ทีม่าวางขายสว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติขึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ทีอ่าศัยอยูท่ีซ่าปา สว่น

ใหญจ่ะเป็นผา้ปัก สรอ้ย ก าไล และเครือ่งประดับของคนพืน้เมอืง ผัก ผลไม ้และอาหารพืน้เมอืง

มากมาย นอกจากนัน้ยังมรีา้นอาหารสไตลฝ์รั่งเศสเก๋ๆ  ตกแต่งรา้นสวยงาม ใหท้่านไดเ้ลอืกน่ัง

ไดต้ามใจชอบ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พเิศษ เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลม่อน พรอ้ม
ไวนแ์ดง ดาดทั  (7) 

ทีพ่กั โรงแรม LACASA Hotel, CHAPA DEW 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่ ี ่     เมอืงลาวไก – พรมแดนจนี-เวยีดนาม – รา้นเยือ่ไผ ่– เมอืงฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ 
  สะพานแสงอาทติย ์- ถนนสาย 36 เกา่ 
 



เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

หลังอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืง ซาปา สู่เมอืง 
 ฮานอย ใชเ้วลาโดยประมาณ 5-6 ชัว่โมง  
ระหว่างทางน าท่านถงึสู่ เมอืงลาวไก เมืองเล็กๆทีม่พีรมแดนตดิกับชายแดนของจีน น าท่าน

ถ่ายรูปทีร่ะลกึ พรมแดนจนี - เวยีดนาม ในบรเิวณน้ีถูกแบง่โดยแมน่ ้าแดง แต่เชือ่มตอ่กนัโดย

สะพานคอนกรตี อันเป็นเสน้ทางส าคัญของตดิตอ่คา้ขายพรมแดนระหวา่ง 2 ประเทศ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
น าท่านแวะ รา้นเยือ่ไผ ่น าเลอืกซือ้สนิคา้ รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ จ าหน่ายสนิคา้ต่างๆ ทีผ่ลติขึน้มาจาก
เยือ่ไมไ้ผ่ เชน่ พวกผา้เช็ดตา่งๆ ผา้เช็ดพืน้ ผา้ดูดฝุ่ น ผา้พันคอ ชดุคลุมไหล ่ชดุสเลค และอืน่ๆ 
อกีมากมาย รวมไปถงึ สนิคา้ตา่งชนดิตา่งๆ ทัง้ของกนิของใช ้เสือ้ผา้พืน้เมอืง ไปจนถงึกาแฟทีม่ี
ชือ่เสยีง ถงึ กรุงฮานอย ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม ค าว่า “ฮานอย” หมายถงึ
ตอนตน้ของแม่น ้า ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่มแม่น ้าแดง ในสมัยนัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็น
เมอืงหลวง โดยใชช้ือ่ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหนิ ต่อมากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอื
หลวงไปอยู่เมอืงเว ้เมือ่ตกเป็นส่วนหนึ่งของอนิโดจีน และฝรั่งเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืง
หลวงอย่างเป็นทางการอีกครัง้หลังจากไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวียดนามแยก
ออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ.
2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจบุัน 

 น าท่านเดนิทาง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงฮานอย ตามต านานเล่าขานกันมาว่า ใน

สมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่

สามารถรบชนะฝ่ายจีนได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึง่ไดล้่องเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ได ้

เจอกับเต่าตัวหนึ่งซึง่ทีป่ากนัน้ไดค้าบดาบวเิศษอยู่และไดน้ าดาบนัน้มาใหก้ับกษัตรยิเ์วยีดนาม

เพื่อใชใ้นการท าสงคราม เมื่อกลับไปสูร้บกับประเทศจีนอีกครั ้ง จนมีชัยชนะกลับมาท าให ้

บา้นเมอืงสงบสขุ และเมือ่เสร็จสิน้สงครามแลว้พระองคจ์งึไดน้ าดาบกลับมาคนื ณ ทะเลสาบคนื

ดาบแห่งนี้ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทติย ์สะพานสีแดงสดท่ามกลาง

ทะเลสาบคนืดาบ เชือ่มระหว่างรมิฝ่ังกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งน้ีถอืเป็นเอกลักษณ์อกีแห่ง

หนึง่ของกรุงฮานอย หากยนือยู่บนสะพานทา่นสามารถมองเห็น ศาลเจา้เนนิหยก ตัง้อยู่บนเกาะ 

ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคนืดาบ ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะ

การตกแต่งไดร้ับอทิธพิลมาจากจีน สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผูน้ าการต่อตา้น

ราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที ่13 ภายในเป็นวหิารชัน้เดยีว มแีท่นบูชาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้ง

และระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ขึน้พน้น ้ ามีชื่อ

เรียกว่าทอ้งถิ่นว่า ทาพรัว ซึง่หมายถึง หอคอยเต่า ซึง่ในปัจจุบันในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลยัง

สามารถเห็นเตา่ขนาดใหญอ่ยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ี 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เก่า มีชือ่เรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟืองในอดีตเป็นถนนที่มี

ชือ่เสยีงในเรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งน้ีมสีนิคา้มากมาย 

เป็นแหลง่ขายของ ทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถ

เลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างจุใจ เชน่ เสือ้ผา้ เครื่องเขนิ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้เรือส าเภาไมจ้ าลอง 

ของทีร่ะลกึจากเวยีดนามทีท่ าขึน้มาจากฝีมอืคนเวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ เป็นตน้ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (10) 



ทีพ่กั โรงแรม Fist Eden Hotel, Moonview Hotel, ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีห่า้     ทะเลสาบตะวนัตก – วดักวา่นแถง่ห ์- วดัเฉนิกว๊ก - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย  

   ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11)  

 น าทา่นชม ทะเลสาบตะวนัตก เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุของกรงุฮานอย ทะเลสาบ

ตะวันตก มคีวามยาวของชายฝ่ัง 17 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงหลวงและเป็น

สถานที่ๆ  นยิมส าหรับการพักผอ่นหยอ่นใจ มสีวนรอบๆ ทะเลสาบทีด่งึดดูชาวบา้นหลายคนและ

นักทอ่งเทีย่วทีก่ าลังมองหาการพักผอ่นจากเมอืงทีวุ่น่วาย นอกจากนี้ทะเลสาปยังลอ้มรอบดว้ย

สถานทีส่ าคัญมากมายในประวัตศิาสตรข์องกรงุฮานอย เชน่ กว๊กเจดยี ์วัดกวา่นแถ่งห ์เป็นตน้  

 น าท่านสักการะ วดักวา่นแถง่ห ์ เป็นวัดของลัทธเิต๋า ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นวหิารบูชาเทพเจา้เต

ริน่หวู่ หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “เทพเสนิหวู่” ซึง่ชาวเวียดนามยกใหท้่านเป็นเทพเจา้ประจ าทศิ

เหนือ เป็นหนึง่ในเทพเจา้ประจ าทศิทัง้สี ่เพือ่ใหเ้ทพเจา้คอยปกป้องคุม้ครอง ป้องกันภัยจากสิง่

ชั่วรา้ยทางทศิเหนือ วัดดังแห่งน้ีจงึถูกสรา้งขึน้มาเป็นวัดแบบจีนขนาดใหญ่ โดยสรา้งขึน้ตัง้แต่

ศตวรรษที ่16 นับเป็นวัดศักดิส์ทิธิท์ีอ่ยูคู่เ่มอืงฮานอยมาชา้นาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสักการะ วดัเฉนิกว๊ก ซึง่เป็นวัดทีเ่กา่แกข่องชาวพุทธในเวยีดนาม ความโดดเดน่ของวัด

น้ีคอืความวจิติรงดงามของเจดยีท์รงสงูสอีฐิทีม่คีวามสงูกว่า 11 ชัน้ สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล 

วัดน้ีเป็นวัดเกา่แกข่องกรุงฮานอยถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่6 สมัยราชวงศล์ี ้ชือ่เดมิของวัดน้ีคอื 

คายก๊วก แปลว่า สรา้งประเทศ ภายหลังไดเ้ปลีย่นชือ่วัดเป็น เฉินก๊วก แปลว่า พทิักษ์ประเทศ 

ทางเขา้ของวัดจะมตีน้ไมอ้ยูท่ัง้สองขา้งทางขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวันตกทีง่ดงาม 

 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย เพื่อเดนิทาง

กลับประเทศไทย  



12.35 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิโดย สายการบนิเวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) 

เทีย่วบนิที ่VN615 

14.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่ม่เอือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 

 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

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

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่  Passport ตอ้งไม่มรีอยการขดีเขยีน 

หรอืตราประทบัทีไ่ม่ไดเ้กดิจากทางราชการ  กรณีที ่Passport ไม่สามารถใชเ้ดนิทางไดท้างบรษิทัไม่

รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 



× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่ตดิตอ่ 

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

✓ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร  ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ่้ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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