
 

 

 

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4วัน3คืน 

 ซุปตาร์ ซุปตาร์ พาข้ามปี 2  
ก าหนดการเดินทาง 30 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
เดินทางด้วยสายการบินไทย ท่องเที่ยวไปกับทางตอนเหนือของเวียดนาม เมืองซาปา เมืองเล็กกลางหุบเขา ฉายา

สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม น าท่านเดินทางโดยรถไฟสถานีซาปา เพื่อขึ้นกระเช้าฟานซิปัน ให้ท่านชมวิวที่สูงที่สุดใน

เวียดนามเหนือ โบสถ์เมืองซาปา เมืองนิงห์บิงห์ชมทัศนียภาพทีโ่อบล้อมด้วยภูเขา เที่ยวชมเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ 

ศาลเจ้าเนนิหยก ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ า ช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย 

มีน้ าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วหักออก 9,000.- บาท/ท่าน 

 
 **ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 800 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน  

ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร** 
 
 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ าตกสีเงิน 

 

04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาท์ เตอร์  สายการบินไทย  

แอร์เวย์ (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ  

07.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS     เที่ยวบินที่ 

TG560 

09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศเวียดนาม
ตอนเหนือ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

 
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสนามบิน (1) 

 หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองซาปา ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง 

  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 
30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 22,888.- 22,888.- 3,500.- 



 

 

 

เมืองลาวไก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีชายแดนติดกับเมืองเหอโข่ว มณฑลยูน
นาน ประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองท าการค้าส าคัญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าแดง ห่างจากกรุงฮานอยเมือง
หลวงของประเทศเวียดนาม 300 กว่ากิโลเมตร  

  

  

 

 

 

 

  

 เมืองซาปา เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป 
เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการ
วางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
หิมาลัย ท าให้เมืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก  

 น าท่านเดินทางสู่ น้ าตกสีเงิน อยู่ห่างจากเมืองซาปาประมาณ 8 กิโลเมตร น้ าตกซิลเวอร์หรือที่ชาวซาปา
เรียกว่า Thac Bac เป็นน้ าตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเพราะน้ าตกมี
ความสูงถึง 100 เมตร   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูหม้อไฟ ปลาแซลม่อน (2) 
  หลังรับประทานอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พัก 
ทีพ่ัก  โรงแรม Azure Sapa Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง   เที่ยวชมเขาฮัมลอง – น าท่านนั่งรถไฟสถานีซาปา – น าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน –  

พาท่านชมยอดเขาฟานซิปัน – ชมโบสถ์ซาปา – ตลาดซาปา 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 หลังรับประทานอาหารน าท่านเดินทางไปชมวิวเมืองซาปาที่ ยอดเขาฮัมลอง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัว เมืองซาปา 

ทางข้ึนจะเป็นการเดินขึ้นเขาตลอดแต่ไม่ชันมากนัก โดยจะมีจุดชมวิวให้ นักท่องเที่ยวเลือก ชมวิ วอยู่ หลายจุด

ด้วยกัน เมื่อเดินขึ้นไปแล้วท่านสามารถมองเห็นวิวของเมืองซาปาได้ทั้งเมือง บ้านเรือนและตึกต่างๆ ที่มีสถาปัตยกรรมเป็น



 

 

 

ลักษณะแบบฝรั่งเศส ผสมผสานกันกับธรรมชาติที่อุดม สมบูรณ์ และวิวของหุบเขาที่ทอดยาวเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซา

ปา 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟซาปาสเตชั่น ให้ท่านได้เดินทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา สู่ อี ก ห นึ่ ง

สถานี เพ่ือน าท่านเดินทางต่อโดยกระเช้าไฟฟ้า โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 – 20 นาที  ระหว่างทางที่ท่านได้เดินทาง

โดยรถไฟนั้น สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปา นาขั้นบรรได  เมฆหมอกที่ลอยตัวอยู่เหนืออากาศ ให้ท่านได้ถ่ายรูป

ตามอัธยาศัย 

 จากนั้น ให้ท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปา

 และความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ า ล าธารสายน้อยใหญ่ วิว

 ของนาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและ

 ม่านหมอกท่ีเรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่ก าลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่ ส ว ย ง า ม

 กระเช้าจะเคลื่อนเข้าใกล้ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจาก

 ระดับน้ าทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร จากนั้น ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ เพ่ือพิชิตยอดเขาฟานซิปัน  น า

ท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิศทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนาน ของประเทศจีน ระหว่างที่

ท่านอยู่ด้านบนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถ มองเห็น ทิวทัศน์ของ ยอดเขาฮัมรอง  

 

 

 

 

 

 

 เดินทางถึงเมืองซาปาน าท่านชม โบสถ์ซาปา สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ใน

 สมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาที่ต้องมาเช็คอินกับโบสถ์

 คริสต์แห่งนี้ ซึ่งโบสถ์ท าด้วยหินอ่อน โดยสันนิฐานว่าสร้างโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็นสถานที่ประกอบ พิธี

มิสซาของชาวฝรั่งเศสในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 

 ช่วงเย็นพาท่านเดินชม ตลาดซาปา เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สินค้าท่ีมาวางขายส่วนใหญ่ จ ะ

เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย ก าไล  และเครื่องประดับ ผัก ผลไม้ 

และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ  ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ตามใจ

ชอบ 



 

 

 

เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร กาลาดินเนอร์ (5)  

ที่พัก โรงแรม Azure Sapa Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม   เมืองซาปา – แวะชมด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – 

ศาลเจ้าเนนิหยก – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ า 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  

 หลังรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย  

 ระหว่างทางพาท่านชม พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน พรมแดนนี้เคยถูกปิดในช่วง ร ะ ห ว่ า ง
สงครามจีนและเวียดนามในปี ค.ศ. 1979-1993 หลังจากสงครามได้มีการเปิดพรมแดนนี้ขึ้นมา ใหม่อีกครั้ง 
จนเกิดเป็นทางผ่านส าคัญของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศเวียดนาม และเมืองคุณหมิ ง
ประเทศจีน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการท่องเที่ยวที่ส าคัญแล้ว ยังเป็นจุด ศู นย์ กล า ง ในกา ร
แลกเปลี่ยนสินค้าและการขนส่งที่ส าคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย   

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  

 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย ใช้เวลาในการเดินทาง จากเมือง ซาปา สู่เมือง 

 ฮานอย ใช้เวลาโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยู่ใจ

 กลางเมืองฮานอยตามต านานเล่าขานกันมาว่าในสมัยที่เวียดนามท าสงครามกับประเทศจีนกษัตริย์

 แห่งเวียดนามท าการสู้รบเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจีนได้ จนเกิดความท้อแท้ วันหนึ่งได้ล่องเรือ

เข้ามา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ได้เจอกับเต่าตัวหนึ่งซึ่งที่ปากนั้นได้คาบดาบวิเศษอยู่และได้น าดาบนั้นมาให้กับ

กษัตริย์เวียดนามเพ่ือใช้ในการท าสงคราม เมื่อกลับไปสู้รบกับประเทศจีนอีก ครั้งจนมีชัยชนะกลับมาท าให้

บ้านเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วพระองค์จึงได้น า ดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบ

แห่งนี้ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย์  สะพานสีแดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ 

เชื่อมระหว่างริมฝั่งกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือ เป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงฮานอย หากยืนอยู่

บนสะพานท่านสามารถมองเห็น ศาลเจ้า เนินหยก ตั้งอยู่บนเกาะ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ 

ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 โดย สถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน สร้างข้ึนเพื่อ

เป็นเกียรติแก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผูน้ าการต่อต้านราชวงศ์หยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเป็นวิหารชั้นเดียว มี

แท่นบูชาเทพเจ้ารวมถึงฆ้องและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ขึ้นพ้น

น้ ามีชื่อเรียกว่าท้องถิ่นว่า ทาพรัว ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่า ซึ่งในปัจจุบันในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลยังสามารถ

 เห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้  

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) 



 

 

 

 น าท่านช้อปปิ้ง ถนนสาย 36 เก่า มีชื่อเรียกพ้ืนเมืองว่า 36 เฝอเฟืองในอดีตเป็นถนนที่มีชื่อเสียงใน

 เรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มีสินค้ามากมาย เป็นแหล่งขายของ ที่

ระลึกและสินค้าพ้ืนเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน เช่น 

เสื้อผ้า เครื่องเขิน งานฝีมือที่ท าจากไม้ เรือส าเภาไม้จ าลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ท าขึ้นมาจากฝีมือคน

เวียดนามอย่างแท้จริง เป็นต้น 

 จากนั้นพาท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ า เป็นศิลปกรรมประจ าชาติเวียดนาม หุ่นกระบอกน้ าเป็นการ

ผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพ กับความรักชาติอย่างรุนแรงจนเป็นสิ่งปลูกฝังกันมาในจิตใจของชาว

เวียดนาม นักเชิดหุ่นจะยืนอยู่หลังฉากและมีน้ าท่วมถึงบริเวณเอว และควบคุมตัวหุ่นด้วยไม้ไผ่ล ายาว ส าหรับ

เทคนิคการเชิดนั้น ได้ถูกปิดบังอย่างเป็นความลับและมิดชิด การแสดงลักษณนี้มีเพียงแค่แห่งเดียวในโลก

เท่านั้น  

ที่พัก โรงแรม Chalcedony Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

 

 

 

 

วันที่สี่   เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมฮาลองบก – ฮานอย  
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
 หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ อยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 

กิโลเมตร พ้ืนที่แห่งนี้โอบล้อมด้วยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก เมืองนิงห์บิงห์เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน แต่ใน
ภายหลังได้ย้ายเมืองหลวงไปเป็นเมืองฮานอยแทน โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากคือ ตาม
ก๊ก หรือ ฮาลองบก หนึ่งในภูมิทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดนิงห์บิงห์ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 
กิโลเมตร ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่อยู่รายล้อม คล้ายกับกุ้ยหลินเมืองจีน มีแม่น้ างอด็อง
ไหลผ่านและกัดเซาะภูเขาหินปูนจนเกิดเป็นถ้ าหินปูนทั้งหมดสามถ้ า จึงเป็นที่มาของชื่อ ตามก๊ก ซึ่งค าว่าตาม
แปลว่าสาม และก๊กแปลว่าถ้ า ซึ่งถ้ าแห่งนี้จะมีน้ าไหลลอดถ้ าไปตามทางที่ถูกกัดเซาะ เมื่อมองจากด้านบนจะ
สามารถเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม 
เพลิดเพลินกับการ ล่องเรือ ชมธรรมชาติของภูเขาหินปูนตระหง่านรายล้อมอยู่มากมาย ตื่นตากับการพายเรือ
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะพิเศษคือการพายโดยใช้เท้าถีบ ล่องเรือไปตามแม่น้ าทีตร่างอนน์ ชมวิถีชีวิต
ริมน้ าของชาวท้องถิ่น ผ่านเข้าสู่เขตธรรมชาติวิวสองข้างทางเป็นทุ่งนาที่มีสีสันแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล 



 

 

 

จากนั้นเป็นเส้นทางสู่การล่องเรือลอดถ้ า สามารถใช้ไฟฉายส่องดูหินงอกหินย้อยที่สวยงามขณะที่พายเรือลอด
ถ้ าได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
  
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองฮานอย เพ่ือรับประทานอาหารเย็น 
เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู เฝอ หรือ ขนมปังเวียดนาม (11) 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองฮานอย ป ร ะ ม า ณ 
45 กิโลเมตร 
 
20.25 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG565  

22.15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

**ราคาไม่รวมค่าทิป** 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ ยวตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้

ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 

วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 



 

 

 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 200 บาท/ท่าน/วัน,รวมทั้งหมด 800 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

ของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด

ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 จอยแลนด์ไม่เอาตั๋ว หักออก 9,000 บาท 

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ

ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด

ชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 

หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน



 

 

 

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า

ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน

มัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 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 อาจท าให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวเวียดนาม ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน
นั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง..................... ................... 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร.................. .................................... 

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    



 

 

 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ ............................................................................................................. ..................... 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

(..............................................................) 
 

 

 

 

 

 

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


