
 

 

รหัสทัวร   TTN2000004 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน (TG) 
บินตรงแบบหรูๆ ฟูลเซอรวิส โดยสายการบินไทย สูเมืองประวตัิศาสตรของเวียดนาม  
พักที่เมืองซาปา สวิตเซอรแลนดแหงเวียดนาม 2 คืน   
พรอมขึ้นกระเชาลอยฟ�าสูยอดเขาฟานซิปน สัมผัสวิถีชีวติของชนเผามง  
สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันไดที่หมูบานกั๊ต กั๊ต ชมน้ําตกที่สวยและใหญที่สุดกันที่นํ้าตกซลิเวอร 
อ่ิมอรอยกับบุฟเฟ�ตที่ใหญที่สุดในเมืองฮานอยท่ีราน Sen Tay Ho  
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน 
มีน้ําด่ืมบรกิารบนรถบสัวันละ 1 ขวด 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 
11-14 เมษายน 2563 20,999 20,999 4,500  

12-15 เมษายน 2563 21,999 21,999 4,500  

13-16 เมษายน 2563 21,999 21,999 4,500  

14-17 เมษายน 2563 18,999 18,999 4,500  

ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน  
ในสวนของหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 200 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน 
(เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ) 
 
จอยแลนด ไมเอาตั๋ว หัก 7,000 บาท/ทาน 
 
*** หากลูกคามีความประสงคกรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจอง*** 
 
วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย – ซาปา-สะพานแกว Rong 

May-ตลาดกลางคืนซาปา 
  
05.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 

เคานเตอร D สายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG) 
โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสั
มภาระ  

07.45 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ประเทศเวียดนาม 
โดยสายการบิน สายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG560 

09.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ของกรุงฮานอย 
ซึ่งเปนสนามบินหลักของประเทศเวียดนามตอนเหนือ 
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (1) 
 เดินทางเขาสู “เมืองซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก 

ในอดีตเปนเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป 



 

 

เน่ืองจากเคยตกอยูในการยึดครองของประเทศฝร่ังเศส 
สถาปตยกรรมของบานเรือนและตึกตางๆ 
รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเปนแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายลอมไปดวยหุบเขานอย
ใหญ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ อีกทั้งยังตัง้อยูใกลกับยอดเขาฟานซีปน 
ซึ่งเปนยอดเขาท่ีสูงที่สุดในเวียดนาม และเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลัย 
ทําใหเมืองซาปาแหงน้ีมีอากาศเย็นตลอดทั้งป 
จนกลายเปนสถานที่ทองเท่ียวที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวท่ัวทุกมุมโลก  

 จากน้ันนําทานชม สะพานแกว “มังกรเมฆ”  (Rong May) 
แหงแรกในเวียดนามตัง้อยูหางจาก 

 เมืองซาปา 18 กิโลเมตร มีความสูงจากระดบัน้ําทะเล 2,000 เมตร 
มีระบบลิฟตแกวใสมคีวามสูงรวม 300 เมตร ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 2,200 
เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดบัความสงูของหุบเขาในเขตเทือกเขา Hoang 
Lien Son ซึ่งเปนเทือกเขาท่ียาวที่สุดในเวียดนาม 

  ชวงเย็นอิสระใหทานเดินเที่ยวชม ตลาดของเมืองซาปา 
เปนตลาดที่ต้ังอยูใจกลางเมืองซาปา สินคา 
 ที่มาวางขายสวนใหญจะเปนสินคาท่ีผลิตขึ้นมาจากชาวเขาทองถิ่นที่อาศัยอยูที่ซาปา 
สวนใหญจะเปนผาปก สรอย กําไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมอืง ผัก ผลไม 
และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมรีานอาหารสไตลฝร่ังเศสเกๆ 
ตกแตงรานสวยงาม ใหทานไดเลือกนั่งไดตามใจชอบ 

  
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูชาบูหมอไฟปลาแซลมอน (2)  
 
ที่พัก  โรงแรม Sapa Charm Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่สอง  เมืองซาปา - สถานีฟานสิปน – ขึน้กระเชาไฟฟ�าฟานซิปน -  
จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปน – เที่ยวชมหมูบานกั๊ต กั๊ต– นํ้าตกซิลเวอร 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 
 นําทานน่ังรถไฟสู สถานีฟานสิปน 
ทานสามารถถายภาพวิวทิวทัศนความสวยงามของซาปาไดระหวางทางขึ้น 
เมื่อถึงสถานีฟานสิปน นําทาน ขึ้นกระเชาไฟฟ�าฟานซิปน 
กระเชาลอยฟ�าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรม
ชาติได 360 องศา ชมความงามของป�าไม แมน้ํา ลําธารสายนอยใหญ 
วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเปนที่ขึ้นช่ือของเมืองซาปาสลบัไปกับหมูบานของชาวเ
ขา รวมถึงภูเขาและมานหมอกที่เรียงตัวซอนกันเปนฉากหลังที่สวยงาม 
ขณะที่กําลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนที่สวยงามกระเชาจะเคลื่อนเขาสู 
ยอดเขาฟานซิปน ที่ไดรับฉายาวา หลังคาแหงอินโดจีน 
โดยอยูสูงจากระดบัน้ําทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร 
นําทานเดินตอไปอีกเล็กนอยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปน 
ถายภาพเปนที่ระลึกกับสัญลักษณสแตนเลส 3 เหลี่ยมที่แสดงวาทานไดมายืนอยูบน 
จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปน พรอมสัมผัสกับเมฆหมอก 
และวิวทิวทัศนที่สวยงามบนยอดเขา    
นําทานชมทัศนียภาพดานบนพรอมถายภาพวิวทิศทัศน 
และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน 
ระหวางที่ทานอยูดานนน้ันหากสภาพอากาศไมมีเมฆปกคลุมมาก 
ทานสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาฮัมรองไดอีกดวย  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (4) 
 
 
 
 
 



 

 

 
หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง นําทานเที่ยวชมความสวยงามของ หมูบานกั๊ตก๊ัต 
(Cat Cat Village) หมูบานเกาแกของชาวเผามง ตลอดเสนทางขึ้นเขาลงเขา 
ทานจะเห็นวิถีชีวิตการเปนอยูท่ีเรียบงายของชาวบานที่น่ี 
เด็กๆวิ่งเลนจับกลุมอยูตามคันนา สลับกับทิวทัศนของผืนนาขั้นบันไดตลอดเทือกเขา 
หากเปนชวงกอนฤดูเกบ็เกี่ยว จะมีโอกาสไดเห็นทุงนาสีทองอรามตา 
นอกจากน้ีระหวางทางยังมีสะพานขาม น้ําตกกินร ีหรือ นํ้าตกเตียนซาน 
น้ําตกที่มีตํานานคลายคลึงกับวรรณกรรมไทยที่เลาถึงน้ําตกที่เปนสถานที่ชําระรางก
ายของเหลากินรี ถือเปนน้ําตกศกัดิ์สิทธิ์ของหมูบาน 
นําทานชม นํา้ตกซิลเวอร (Silver Waterfall)  
เปนน้ําตกที่มคีวามสวยงามที่สุดในซาปา ที่น่ีเปนน้ําตกขนาดใหญ 
ลอมรอบดวยภูเขา อยูริมถนน และสามารถมองเห็นไดชัดเจนต้ังแตไกล 
มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหนาผาหิน 
ทานสามารถเดินไปชั้นบนของน้ําตกได 
น้ําตกซิลเวอรเปนความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ไมควรพลาดในการเยี่ยมชม 
ชาวเวียดนามเรียกนํ้าตกนี้วา Thac Bac เปนน้ําตกที่มีหลายชั้น ไหลลัดเลาะ 
ลดหลั่นลงมาจากหนาผาหิน เปนทิวทัศนที่งดงามมาก 

  
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (5)  
 
ที่พัก  โรงแรม Sapa Charm Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม    เมืองซาปา-กรุงฮานอย - วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-

สะพานพระอาทิตย-ถนน36สาย 
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

 หลังอาหารเชา นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงฮานอย ตั้งอยูทางภาคเหนือ 
ของประเทศเวียดนาม คําวา “ฮานอย” หมายถึงตอนตนของแมน้ํา 
ตั้งอยูตอนตนของลุมแมน้ําแดง 
ในสมัยน้ันกษตัริยราชวงศลี้สถาปนาขึ้นเปนเมืองหลวง โดยใชชื่อวา ทังล็อง แปลวา 
มังกรเหิน ตอมากษัตริยในราชวงศเหงียนไดยายเมือหลวงไปอยูเมืองเว 
เมื่อตกเปนสวนหน่ึงของอินโดจีน และฝร่ังเศส 



 

 

ฮานอยจึงกลับมาเปนเมืองหลวงอยางเปนทางการอีกคร้ังหลังจากไดรับเอกราชในป 
พ.ศ. 2489 ดินแดนเวยีดนามแยกออกเปนสองประเทศ 
โดยฮานอยเปนเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 
จึงเปนเมืองหลวงหน่ึงเดียวของเวียดนามในปจจุบัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 
ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง Sen Tay Ho 

บุฟเฟ�ตนานาชาติที่ใหญที่สุดในเมืองฮานอย ซึ่งมีอาหารละลานตากวา 200 อยาง 
(7) 
นําทานเดินทางไปยังวัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ตัง้อยูบนเกาะหยก 
ซึ่งเปนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถกูสรางขึ้นในศตวรรษที ่18 
โดยสถาปตยกรรมและศิลปะการตกแตงไดรบัอิทธิพลมาจากจีน 
สรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแก เฉิน ฮัง โดว 
ผูนําการตอตานราชวงศหยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเปนวหิารชั้นเดียว 
มีแทนบูชาเทพเจา รวมถึงฆองและระฆังโบราณ  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย 
ตามตํานานเลาขานกันมาวา ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามกบัประเทศจีน 
กษัตริยแหงเวียดนามทาํการสูรบเปนเวลานาน แตไมสามารถรบชนะฝ�ายจีนได 
จนเกิดความทอแท วันหน่ึงไดลองเรือเขามา ณ ทะเลสาบแหงน้ี 
ไดเจอกับเตาตัวหน่ึงซึ่งที่ปากน้ันไดคาบดาบวิเศษอยูและไดนําดาบน้ันมาใหกับกษัต
ริยเวียดนามเพื่อใชในการทําสงคราม 
เมื่อกลับไปสูรบกับประเทศจีนอีกครั้งจนมีชัยชนะกลับมา ทําใหบานเมืองสงบสุข 
และเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแลวพระองคจึงไดนําดาบกลับมาคืน ณ 
ทะเลสาบคืนดาบแหงน้ี  
แวะถายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย สะพานสีแดงสดทามกลางทะเลสาบคืนดาบ 
เช่ือมระหวางรมิฝم�งกบัเกาะเนินหยก 

 



 

 

สะพานแหงนี้ถือเปนเอกลักษณอีกแหงหน่ึงของกรุงฮานอย 
หากยืนอยูบนสะพานทานสามารถมองเห็น วดัเนินหยก 
มองออกไปจากสะพานแสงอาทิตยจะเห็นเจดียโบราณโผลข้ึนพนน้ํามีชื่อเรียกวาทอง
ถิ่นวา ทาพรัว ซึง่หมายถึง หอคอยเตา 
ซึ่งในปจจุบันในชวงเปลี่ยนฤดูกาลยังสามารถเห็นเตาขนาดใหญอยูในทะเลสาบแหง
น้ี  
 
 จากน้ันใหทุกทานเดินเลือกซื้อของบน ถนน36สายมีชื่อพ้ืนเมืองวา 36 เฝอเฟอง 
อดีตเคยเปนถนนทีม่ีชือ่เสียงในเร่ืองของงานหัตถกรรมมายาวนานกวา 600 ป 
ในปจจุบันถนนแหงน้ีมสีินคามากมาย 
เปนแหลงขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองที่ใหญที่สุดใจกลางกรุงฮานอย 
ทานสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางจุใจ เชน เส้ือผา เครื่องเขิน งานฝมือที่ทําจากไม 
เรือสําเภาไมจําลอง 
ของท่ีระลึกจากเวียดนามที่ทําขึ้นมาจากฝมือคนเวียดนามอยางแทจริง เปนตน 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  (8)  
 
ที่พัก  โรงแรม Boss Legend Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
วันที่สี่    เมืองฮานอย-ฮาลองบก-ตลาดตามกก-สนามบินนานาชาติโหนยบาย – 

กรุงเทพมหานคร 
 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

 นําทานเดินทางสู ตามกก หรือ ฮาลองบก 
หน่ึงในภูมิทัศนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวดันิงหบิงห 
อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร 
ตามกกมีลักษณะเปนภูเขาหินปูนขนาดใหญอยูรายลอม คลายกบักุยหลินเมืองจีน 
มีแมน้ํางอด็องไหลผานและกัดเซาะภูเขาหินปูจนเกิดเปนถํ้าหินปูนทั้งหมดสามถํ้า 
จึงเปนที่มาของชื่อ ตามกก ซึ่งคําวาตามแปลวาสาม และกกแปลวาถํ้า 
ซึ่งถํ้าแหงน้ีจะมีน้ําไหลลอดถํ้าไปตามทางทีถ่กูกัดเซาะ 
เมื่อมองจากดานบนจะเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม   



 

 

เพลิดเพลินกับการ ลองเรือ 
ชมธรรมชาติของภูเขาหินปูนตระหงานรายลอมอยูมากมาย 
ตื่นตากบัการพายเรือท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นมีลักษณะพิเศษคือการพายโดยใชเทา
ถีบ ลองเรือไปตามแมน้ําทีตรางอนน ชมวถิชีวีิตรมิน้ําของชาวทองถิน่ 
ผานเขาสูเขตธรรมชาติวิวสองขางทางเปนทุงนาที่มีสีสันแตกตางกันออกไปตามฤดูก
าล จากน้ันเปนเสนทางสูการลองเรือลอดถํ้า 
สามารถใชไฟฉายสองดูหินงอกหินยอยท่ีสวยงามขณะที่พายเรือลอดถํ้าได  
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (10) 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดตามกก สถานที่ท่ีมีรานคาเรียงรายติดกันไปหมด 
ใหทานไดชอปปم�งสินคาพื้นเมืองมากมาย ราคาไมแพง ใหทานชอปปم�งอยางจุใจ 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน  

ชวงเย็น บริการอาหารวาง บั๋นหมี ขนมปงฝรั่งเศสไตล เวียดนาม 
20.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดย 

สายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG565 
22.35 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

พรอมความประทับใจ 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน  
ในสวนของหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 200 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน 
(เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ) 
* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได 
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 
✔ คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
✔ คารถโคชปรบัอากาศ  
✔ โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
✔ คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
✔ คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✔ คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✔ คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
✔ ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซกัรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เน่ืองจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีป
ระสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสั
มภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม 
ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 



 

 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวร200 
บาท/ทาน/ทริป 

เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได 
หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพิ่มเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบรษิัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
★ มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  

กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

★ จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 7,000 บาท/ทาน 
★ สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

● หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
● หากชําระไมครบตามจาํนวน 

บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข 
● เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน 

ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
● หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ 

พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ 
● สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, 
ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากก
ารสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว 
ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ 
และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถงึ 
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง 
เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 25ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน 
โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย 
อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว 
โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกบักรุปที่เขาพัก  
โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ 
ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตวัแทนตางๆ 
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว 
อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง 
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมคัคุเทศก และคนขบัรถในการบริหารเวลา 
ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครัง้ที่ตองเรงรบี 
เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได 



 

 

โดยมคัคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดๆทั้งสิน 
เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายท้ังหมดไปเรียบรอยแลว 
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร  ◻ ไมทานเน้ือวัว ◻ ไมทานเน้ือหมู ◻ ไมทานสัตวปก ◻ ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
(..............................................................) 


