
เวียดนามเหนือ ฮาลอง นิงห�บิงห� 
ซาปา ฟานซิป�น ฮานอย 5วัน4คืน 

ซุปตาร� เวียด น�าหมํ่า 2 
 กําหนดการเดินทาง ช�วงป%ใหม� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบิน  VIETNAM AIRLINE 
เท่ียวบินตรงไปกับเวียดนามแอร�ไลน� เดินทางสู�เมืองฮาลอง ล�องเรือชมอ�าวฮาลอง พร6อมรับประทานอาหารบนเรือเสริฟ
พร6อมไวน�แดงดาลัด พักเมืองขุนเขาท�ามกลางธรรมชาติท่ีนิงห�บิงห� ล�องเรือชมธรรมชาติ เมืองซาปา เมืองเล็กกลางหุบ
เขา ฉายาเมืองสวิตเซอร�แลนด�แห�งเวียดนาม นั่งรถไฟข้ึนสู�สถานีกระเช6าฟานซีป�น ชมกรุงฮานอย ถ�ายรูปด6านหน6ากับ

สุสานลุงโฮ ช6อปป?@งถนน 36 สาย 



มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 
ราคานีไ้ม
รวมค
าทิปไกด�และคนขับ รวมเป�น 1,000 บาท ต
อคนลูกค า 1 ท
าน ในส
วนของหัวหน าทัวร�ท่ีดูแลคณะจาก

เมืองไทย ตามแต
ท
านจะเห็นสมควร** 
จอยแลนด� ไม
เอาตั๋ว หัก 3,000 บาท/ท
าน 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ท�าอากาศยานนานาชาติโหน�ยบ�าย – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท�มาร�เก็ต  

08.00 น. สมาชิกทุกท
านพร�อมกัน ณ ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเคาท�เตอร� สายการบิน เวียดนามแอร�ไลน� 
(VN)  โดยมีเจ�าหน�าท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท
านและนําท
านโหลดสัมภาระ  

11.55 น. ออกเดินทางสู�ท�าอากาศยานนานาชาติโหน�ยบ�าย โดยสายการบิน Vietnam Airline เท่ียวบินท่ี VN610 
13.55 น. เดินทางถึง ท
าอากาศยานนานาชาติโหน
ยบ
าย ของกรุงฮานอย ซ่ึงเป*นสนามบินหลักของประเทศเวียดนาม

ตอนเหนือ ผ
านพิธีการตรวจคนเข�าเมือง  
 นําท
านเดินทางออกสู
 เมืองฮาลอง ดินแดนแห
งมังกรหลับไหลซ่ึงต้ังอยู
ในจังหวัดนิงห3ซ่ึงค3 จังหวัดนี้มี
 พรมแดนติดกับจีนตอนเหนือ ใช�เวลาเดินทางโดยรถโค�ชประมาณ 4 ชม. นอกจากเมืองฮาลองแล�วยังมี
 อ�าวฮาลอง ท่ีได�รับสมญานามว
า กุ�ยหลินแห
งเมืองเวียดนาม เพราะมีเกาะหินปูนน�อยใหญ
จํานวนกว
า 
 1,969 เกาะโผล
พ�นข้ึนมาจากผิวน้ําทะเล บนยอดของแต
ละเกาะมีต�นไม�ข้ึนอยู
อย
างหนาแน
น ด�วยความ
 ความสมบูรณ3ทางธรรมชาติและความสวยงามของอ
าวฮาลอง ทําให�องค3กรยูเนสโกประกาศเป*นมรดก
 โลกทางธรรมชาติ ในป; 2537 
 ช�อปป@Aง ฮาลองไนท�มาร�เก็ต สินค�าส
วนใหญ
จะเป*นของฝากและของท่ีระลึกทําจากไม� งานหัตถกรรม
 พ้ืนเมือง เสื้อผ�า กระเปCา และอีกมากมาย 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)  
ท่ีพัก  โรงแรม Pusan Hotel หรือเทียบเท�า  

วันท่ีสอง      เมืองฮาลอง – อ�าวฮาลอง – ถํ้านางฟ[า - เมืองนิงห�บิงห� 

เช6า      รับประทานอาหารเช6า ณ ห6องอาหารของโรงแรม (2) 
 นําท
านล
องเรือชม อ�าวฮาลอง ท่ีมีพ้ืนท่ีกว�างใหญ
กว
า 1,500 ตารางกิโลเมตร อยู
ทางตอนเหนือของเวียดนาม 

และเป*นส
วนหนึ่งในอ
าวตังเก๋ีย มีชายฝFGงยาวเป*นระยะทางกว
า 120 กิโลเมตร ท
านจะพบกับวิวทิวทัศน3 หัน
มองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน้ําสีเขียวสวยและหมู
เกาะหินปูนน�อยใหญ
โผล
ข้ึนมาจากผิวน้ําทะเลท่ีมี
ลักษณะแตกต
างกันออกไป ถือเป*นสถานท่ีเท่ียวชมธรรมชาติของเวียดนามอีกแห
งหนึ่งท่ีสามารถดึงดูด
นักท
องเท่ียวมากมายจากท่ัวทุกมุมโลกให�มาเยือนสถานท่ีแห
งนี้ 

วันเดินทาง ราคาผู6ใหญ� ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

28 ธ.ค 2561 - 1 ม.ค. 2562 (วันป%ใหม�) 18,888.- 18,888.- 3,500.- 

29 ธ.ค 2561 - 2 ม.ค. 2562 (วันป%ใหม�) 18,888.- 18,888.- 3,500.- 



ระหว
างล
องเรือเท่ียวชม ถํ้านางฟ[า พาท
านชมหินหงอกหินย�อยแห
งอ
าวฮาลองท่ีมีอายุนับล�านป; มีโครงสร�าง
สลับซับซ�อนกันหลายชั้นพร�อมประดับไฟไว�อย
างสวยงาม ภายในถํ้าจะเห็นได�ว
าหินหงอกหินย�อยต
างๆนั้นจะ
มีลักษณะรูปทรงแตกต
างกันออกไป ตามแต
ท
านจะจิตนาการ ข้ึนอยู
ว
าแต
ละท
านจะตีความออกมาว
าเป*น
รูปทรงเหมือนสิ่งใดในถํ้าเราจะเห็นหินรูปนางฟLาท่ีถูกสร�างข้ึนมาจากทางธรรมชาติท่ีติดอยู
ภายในผนังถํ้า 
นับว
าเป*นสิ่งมหัศจรรย3อย
างหนึ่งและมีตํานานเล
าขานกันว
ามีเหล
านางฟLาเข�ามาอาบน้ําในถํ้าแห
งนี้และเกิด
หลงไหลชายหนุ
มผู�ท่ีเป*นมนุษย3เลยคิดท่ีจะไม
อยากกลับสวรรค3 จนกระท่ังเวลาผ
านล
วงเลยไปกลุ
มนางฟLา
ท้ังหลายเลยกลายเป*นหินติดอยู
ท่ีผนังถํ้าอย
างน
าอัศจรรย3  

เท่ียง บริการอาหารกลางวันบนเรือ เมนูซีฟูaด + ไวน�แดงดาลัด (3) 
หลังรับประทานอาหาร นําท
านเดินทางสู
 จังหวัดนิงห�บิงห� เป*นจังหวัดท่ีต้ังอยู
ทางใต�ของฮานอย เป*นเมือง
ติดชายฝFGงทะเล ล�อมรอบด�วยยอดเขากว
า 99 ยอด จึงถือกันว
าเป*นเมืองท่ีศักด์ิสิทธิ์แห
งหนึ่งในเวียดนาม 
เมืองนิงห3บิงห3 เปรียบได�ว
าเป*นเมืองแห
งธรรมชาติโดยแท� เพราะโอบล�อมด�วยภูเขา และผืนปNาท่ีเขียวขจี จน
ทําให�เกิดความชุ
มชื้นเกือบจะตลอดเวลา จึงทําให�บริเวณแห
งนี้มีอากาศท่ีค
อนข�างเย็น นําท
านได�สัมผัสกับ
บรรยากาศของธรรมชาติอย
างแท�จริง ใช�เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (4)  
ท่ีพัก  โรงแรม Hou Lu Hotel หรือเทียบเท�า  
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสาม  เมืองนิงห�บิงห� – นั่งเรือชมฮาลองบก – เมืองลาวไก – ซาปา  
เช6า      รับประทานอาหารเช6า ณ ห6องอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังจากรับประทานอาหารเช�า นําท
านเดินทางสู
 ตามกdก หรือ ฮาลองบก หนึ่งในภูมิทัศน3ท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุดของจังหวัดนิงห3บิงห3 อยู
ห
างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร ตามกPกมีลักษณะเป*นภูเขาหินปูนขนาด
ใหญ
อยู
รายล�อม คล�ายกับกุ�ยหลินเมืองจีน มีแม
น้ํางอด็องไหลผ
านและกัดเซาะภูเขาหินปูจนเกิดเป*นถํ้าหินปูน
ท้ังหมดสามถํ้า จึงเป*นท่ีมาของชื่อ ตามกPก ซ่ึงคําว
าตามแปลว
าสาม และกPกแปลว
าถํ้า ซ่ึงถํ้าแห
งนี้จะมีน้ําไหล
ลอดถํ้าไปตามทางท่ีถูกกัดเซาะ เม่ือมองจากด�านบนจะเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม   
เพลิดเพลินกับการ ล�องเรือ ชมธรรมชาติของภูเขาหินปูนตระหง
านรายล�อมอยู
มากมาย ต่ืนตากับการพายเรือ
ท่ีเป*นภูมิปFญญาท�องถ่ินมีลักษณะพิเศษคือการพายโดยใช�เท�าถีบ ล
องเรือไปตามแม
น้ําทีตร
างอนน3 ชมวิถีชีวิต
ริมน้ําของชาวท�องถ่ิน ผ
านเข�าสู
เขตธรรมชาติวิวสองข�างทางเป*นทุ
งนาท่ีมีสีสันแตกต
างกันออกไปตามฤดูกาล 



จากนั้นเป*นเส�นทางสู
การล
องเรือลอดถํ้า สามารถใช�ไฟฉายส
องดูหินงอกหินย�อยท่ีสวยงามขณะท่ีพายเรือลอด
ถํ้าได� (เรือ 1 ลํา นั่งได6 2-3ท�าน/ลํา) 
จังหวัดนิงห3บิงห3 เคยเป*นท่ีถ
ายทําของกองถ
ายหนังเรื่อง Kong Skull Island ซ่ึงท
านสามารถมองเห็นได�จาก
บรรยายกาศรอบๆ ของกิจกรรมการล
องเรือให�ท
านได�ถ
ายรูปจากนั้นนําท
านสู
ภัตตาคาร 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
 ออกเดินทางสู
 เมืองลาวไก ต้ังอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีชายแดนติดกับเมืองเหอ
โข
ว มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป*นท่ีรู�จักกันดีในฐานะเมืองทําการค�าสําคัญ ต้ังอยู
ริมฝFGงแม
น้ําแดง ห
างจาก
กรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 260 กิโลเมตร  

 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)  
ท่ีพัก โรงแรม London Sapa Hotel หรือเทียบเท�า  

วันท่ีส่ี   นั่งรถไฟชมวิวสู�สถานีกระเช6าฟานซิป�น – ยอดเขาฟานซิป�น –  ซาปา – กรุงฮานอย – จัตุรัสบาดิงห� – 
ถ�ายรูปด6านหน6าสุสานโฮจิมินทร� 

เช6า      รับประทานอาหารเช6า ณ ห6องอาหารของโรงแรม (8)  
 นําท
านนั่งรถไฟสู
 สถานีฟานซิป�น นําท
านสัมผัสกับประสบการณ3ใหม
 โดยนําท
านนั่งรถไฟสู
สถานีฟาน ซิ
ปFน โดยระหว
างทางนั้นท
านจะได�พบกับทัศนียภาพ ของสองข�างทาง และวิวทิทัศน3ของท่ีราบสูง โดย
 อิสระให�ท
านได�ถ
ายภาพพร�อมกับความประทับใจภายในรถไฟ  
 จากนั้น นําท�านข้ึนกระเช6า โดยกระเช�าลอยฟLาติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความ 
 สวยงามของธรรมชาติของได� 360 องศา ให�ท
านได�ชมความงามของปNาไม� แม
น้ํา ลําธารสายน�อยใหญ
  วิว
ของนาข้ันบันไดท่ีสวยงามเป*นท่ีข้ึนชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู
บ�านของชาวเขา รวมถึงภูเขา แ ล ะ ม
 า น
 หมอกท่ีเรียงตัวซ�อนกันเป*นฉากหลังท่ีสวยงาม  
 จากนั้นนําท
านเดินเท�าต
อสู
 ยอดเขาฟานซิป�น ท่ีได�รับฉายาว
าหลังคาแห
งอินโดจีน โดยอยู
สูงจาก 
 ระดับน้ําทะเลถึง 3.143  กิโลเมตร ยอดเขาฟานซิปFน อยู
ห
างจากพ้ืนระดับน้ําทะเล 3,175 เมตร นํา
 ท
านชมทัศนียภาพด�านบนพร�อมถ
ายภาพวิวทิศทัศน3 และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของ
 ประเทศจีน ระหว
างท่ีท
านอยู
ด�านนนั้นหากสภาพอากาศไม
มีเมฆปกคลุมมาก ท
านสามารถมองเห็น
 ทิวทัศน3ของ ยอดเขาฮัมรอง ได�อีกด�วย ขาลงจากลงรางอิสระให�ท
านได�เดินชมทัศนียภาพของบรรยาย กา
ศรอบๆ หลังจากนั้นนําท
าน นั่งกระเช�ากลับ และนั่งรถไฟกลับเดินทางสู
เมืองซาปา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร6านอาหารพ้ืนเมือง ชาบูหม6อไฟปลาแซลม�อน+ไวน�แดง  (9) 



 หลังรับประทานอาหาร นําท
านเดินทางสู
เมือง ฮานอย ใช�เวลาในการเดินทาง จากเมือง ซาปา สู
เมือง  
 ฮานอย ใช�เวลาโดยประมาณ 5-6 ชั่มโมง นําท
านถ
ายรูปด�านหน�าของ สุสานโฮจิมินห� สถานท่ี ท
 อง เ ท่ี ยว
ยอดนิยมท่ีห�ามพลาดของกรุงฮานอยอย
างเด็ดขาดคือ สุสานโฮจิมินห3 ท่ีซ่ึงร
างของอดีต ประธานาธิบดีโฮจิ
มินห3ท่ีเสียชีวิตลงในป; 1969 ถูก เก็บไว�ในโลงแก�วให�ผู�มาเยือนได�เคารพและรําลึกถึง คุ ณู ป ก า ร ข อ ง
รัฐบุรุษผู�นี้ ซ่ึงเป*นจัตุรัสท่ีอดีตผู�นําอ
านคําประกาศอิสระภาพของเวียดนามหลังจากญ่ีปุNน ไ ด� ย อ ม แ พ� ใ น
สงครามโลกครั้งท่ีสองในป; 1945 ใน บริเวณเดียวกันยังมีพิพิธภัณฑ3โฮจิมินห3 ท่ีจัดแสดง บ� า น พั ก
และชีวิตอันเรียบง
ายของอดีตผู�นํา ไว�เผื่อให�บุคคลรุ
นหลังได�รับชมกันอีกด�วย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10)  
ท่ีพัก  Moon View Hotel หรือเทียบเท�า 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีห6า  กรุงฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช6อปป?@งถนน36สาย – กรุงเทพมหานคร 
เช6า      รับประทานอาหารเช6า ณ ห6องอาหารของโรงแรม (11) 

 หลังจากรับประทานอาหารเช�า นําท
านเดินทางสู
 จากนั้นนําท
านเดินทางไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ  
 ต้ังอยู
ใจ กลางเมืองฮานอย ตามตํานานเล
าขานกันมาว
า ในสมัยท่ีเวียดนามทําสงครามกับประเทศจีน 
 กษัตริย3 แห
งเวียดนามทําการสู�รบเป*นเวลานาน แต
ไม
สามารถรบชนะฝNายจีนได� จนเกิดความท�อแท� วัน
 หนึ่งได�ล
องเรือเข�ามา ณ ทะเลสาบแห
งนี้ ได�เจอกับเต
าตัวหนึ่งซ่ึงท่ีปากนั้นได�คาบดาบวิเศษอยู
และ ได�
นําดาบนั้นมาให�กับกษัตริย3เวียดนามเพ่ือใช�ในการทําสงคราม เม่ือกลับไปสู�รบกับประเทศจีนอีก ครั้ ง  จน มี
ชัยชนะกลับมาทําให�บ�านเมืองสงบสุข และเม่ือเสร็จสิ้นสงครามแล�วพระองค3จึงได�นํา ดาบกลับมาคืน ณ 
ทะเลสาบคืนดาบแห
งนี้ จากนั้นนําท
านแวะถ
ายภาพกับ  

 สะพานแสงอาทิตย� สะพานสีแดงสดท
ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชื่อมระหว
างริมฝFGงกับเกาะเนินหยก 
 สะพานแห
งนี้ถือ เป*นเอกลักษณ3อีกแห
งหนึ่งของกรุงฮานอย หากยืนอยู
บนสะพานท
านสามารถมองเห็น  
 ศาลเจ6า เนินหยก ต้ังอยู
บนเกาะ ซ่ึงเป*นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสร�างข้ึนในศตวรรษท่ี 
 18 โดย สถาปFตยกรรมและศิลปะการตกแต
งได�รับอิทธิพลมาจากจีน สร�างข้ึนเพ่ือเป*นเกียรติแก
 เฉิน ฮัง 
 โดYว ผู�นําการต
อต�านราชวงศ3หยวนของจีนในศตวรรษท่ี 13 ภายในเป*นวิหารชั้นเดียว มีแท
นบูชาเทพ
 เจ�า รวมถึงฆ�องและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดีย3โบราณโผล
ข้ึนพ�นน้ํามี
 ชื่อเรียกว
าท�องถ่ินว
า ทาพรัว ซ่ึงหมายถึง หอคอยเต
า ซ่ึงในปFจจุบันในช
วงเปลี่ยนฤดูกาลยังสามารถ
 เห็นเต
าขนาดใหญ
อยู
ในทะเลสาบแห
งนี้ 



 นําท
านช�อปป@Aง ถนนสาย 36 เก�า มีชื่อเรียกพ้ืนเมืองว
า 36 เฝอเฟZองในอดีตเป*นถนนท่ีมีชื่อเสียงใน 
 เรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว
า 600 ป; ในปFจจุบันถนนแห
งนี้มีสินค�ามากมาย เป*นแหล
งขายของ ท่ี
ระลึกและสินค�าพ้ืนเมืองท่ีใหญ
ท่ีสุดใจกลางกรุงฮานอย ท
านสามารถเลือกซ้ือสินค�าได�อย
างจุใจ เช
น 
 เสื้อผ�า เครื่องเขิน งานฝ;มือท่ีทําจากไม� เรือสําเภาไม�จําลอง ของท่ีระลึกจากเวียดนามท่ีทําข้ึนมาจาก
 ฝ;มือคน เวียดนามอย
างแท�จริง เป*นต�น 
 
 
 
 
 

 
บ�าย  รับประทานอาหารพ้ืนเมือง ขนมป�งเวียดนาม (12)  
 หลังรับประทานอาหาร นําท
านเดินทางสู
 สนามบินนานาชาติโหน�ยบ�าย ใช�เวลาเดินทางจากตัวเมืองฮานอย

ประมาณ 1 ชั่วโมง 
12.45 น. เดินทางสู� ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Vietnam Airline เท่ียวบินท่ี VN615 
14.55 น.     เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร�อมความประทับใจ 

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

**ราคาไม�รวมค�าทิป** 
* ท�านใดมีไฟล�ทบินภายในประเทศต�อ โปรดแจ6งให6บริษัทฯทราบในวันจองทัวร� * 

** ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ของตัวท�านเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร�สามารถเปล่ียนแปลงได6ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เปrนต6น โดยมิต6องแจ6งให6ทราบล�วงหน6า การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 
สามารถให6บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได6 โดยมัคคุเทศก�และคนขับจะเปrนผู6บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปrนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท�องเท่ียวตามสถานท่ี
ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราค�าบริการรวม 

 ค
าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค
าภาษีสนามบิน และค
าภาษีน้ํามัน  

 ค
ารถโค�ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท
า (พัก 2-3 ท
าน/ห�อง)  

 ค
าธรรมเนียมเข�าชมสถานท่ีต
างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค
าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค
าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท
องเท่ียว วงประกันท
านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม3) 



 
อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 

× ค
าใช�จ
ายส
วนตัวของผู�เดินทาง อาทิ ค
าทําหนังสือเดินทาง ค
าโทรศัพท3 ค
าอาหาร เครื่องด่ืม ค
าซักรีด           ค
ามินิ
บาร3ในห�องและค
าพาหนะต
างๆ ท่ีมิได�ระบุในรายการ 

× ค
าธรรมเนียมวีซ
าเข�าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให�กลับมายื่นร�องขอวีซ
าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได�
ประกาศยกเว�นการยื่นวีซ
าเข�าประเทศให�กับคนไทยสําหรับผู�ท่ีประสงค3พํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม
เกิน 30 
วัน) 

× ค
าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปCาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว
าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ
เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค
าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล�ว 

× ค
ามัคคุเทศก3ท�องถ่ิน และหัวหน�าทัวร3อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค
าทิปมัคคุเทศก�, คนขับรถ, 200 บาท/ท
าน/วัน, ค�าทิปหัวหน6าทัวร�แล6วแต�ความพึงพอใจของท�าน 

× ภาษีมูลค
าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ
าย 3 % 
 
เดินทางข้ึนต่ํา 25 ท�าน หากตํ่ากว
ากําหนด กรุPปจะไม
สามารถเดินทางได� หากผู�เดินทางทุกท
านยินดีท่ีจะชําระค
าบริการเพ่ิม
เพ่ือให�คณะเดินทางได� ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค3ให�ท
านต
อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต
อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ�งให�ท
านทราบล
วงหน�า  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท�านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท
านส
งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค�าทําการจองก
อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค
าทัวร3เต็มจํานวน  

 จอยแลนด�ไม�เอาตั๋วหัก 3,000 บาท/ท�าน 

 ส
วนท่ีเหลือ ชําระก
อนวันเดินทางอย
างน�อย 30 วัน 

 หากไม�ชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให�ลูกค�าท�านอ่ืนท่ีรออยู� 

 หากชําระไม�ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว�าท�านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม�มีเง่ือนไข 

 เม่ือท�านชําระเงินไม�ว�าจะท้ังหมดหรือบางส�วน ทางบริษัทฯถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไขและข�อตกลงต�างๆท่ีได�
ระบุไว�ท้ังหมดนี้แล�ว 

 หากชําระเงินในแต
ละส
วนแล ว โปรดส
งสําเนาการโอนเงิน พร อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ� 

 ส
งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผู เดินทางต องส
งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต�ช่ือพร อมยืนยันว
า
ต องการเดินทางท
องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ าง, เบอร�โทร // [หากไม
ส
งสําเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบค
าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช ในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังส้ิน 

 



โปรดตรวจสอบ Passport : จะต�องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว
า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน�ากระดาษอย
างตํ่า 2 
หน�าหากไม
ม่ันใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป*นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร3ชําระเงินค
าจองค
าทัวร3แล�ว ไม
สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได�ทุก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต
างประเทศ ปฏิเสธมิให�เดินทางออก หรือ เข�าประเทศท่ีระบุไว� ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม
คืนค
าทัวร3ไม
ว
ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือท
านออกเดินทางไปกับคณะแล�ว ถ�า
ท
านงดการใช�บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทาง พร�อมคณะถือว
าท
านสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกร�องค
าบริการและเงิน
มัดจาคืน ไม
ว
ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ�านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก�อนทําการจอง เพ่ือความถูกต6องและความเข6าใจตรงกันระหว�างท�าน
ลูกค6าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค�าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู6ร�วมคณะไม�ถึง 25 ท�าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค
าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห
งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก
อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล
วงหน�าอันเนื่องจากสาเหตุต
างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล
าช�าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท�วง, การนัดหยุด

งาน,การก
อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท
าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท
องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท
านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค
าทัวร3ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล�ว ทางบริษัทฯ จะถือว
าท
านได�ยอมรับเง่ือนไขข�อตกลง

ต
างๆ ท้ังหมด  
7. รายการนี้เป*นเพียงข�อเสนอท่ีต�องได�รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได�สํารองโรงแรมท่ีพักในต
างประเทศ

เรียบร�อยแล�ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล�เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห�องพัก เป*นสิทธิของโรงแรมในการจัดห�องให�กับกรุPปท่ีเข�าพัก  โดยมีห�องพักสําหรับผู�สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได� โดยอาจจะขอเปลี่ยนห�องได�ตามความประสงค3ของผู�ท่ีพัก ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับความพร�อมให�บริการของโรงแรม และไม

สามารถรับประกันได�   

9. กรณีผู�เดินทางต�องการความช
วยเหลือเป*นพิเศษ อาทิเช
น ใช6วีลแชร� กรุณาแจ6งบริษัทฯ อย�างน6อย 7 วันก�อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม
สามารถจัดการได�ล
วงหน�าได�  

10. มัคคุเทศก3 พนักงานและตัวแทนของผู�จัด ไม
มีสิทธิในการให�คําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู�จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู�มีอํานาจของผู�จัดกํากับเท
านั้น 

11. ผู�จัดจะไม
รับผิดชอบและไม
สามารถคืนค
าใช�จ
ายต
างๆ ได�เนื่องจากเป*นการเหมาจ
ายกับตัวแทนต
างๆ ในกรณีท่ีผู�เดินทาง
ไม
ผ
านการพิจารณาในการตรวจคนเข�าเมือง-ออกเมือง ไม
ว
าจะเป*นกองตรวจคนเข�าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท
องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีส
อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข�าออกเมือง เอกสารเดินทางไม

ถูกต�อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



12. กรณีต�องการพักแบบ 3 ท
าน ต
อห�องหรือห�องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห�อง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห�องให�เป*นแบบ แยก 2 ห�อง คือ 1 ห�องพักคู
 และ 1 ห�องพักเด่ียว โดยไม
มีค
าใช�จ
ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช
วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร3อาทิตย3 รถอาจจะติด อาจทําให�
เวลาในการท
องเท่ียวและ ช�อปป@Aงแต
ละสถานท่ีน�อยลง  โดยเป*นดุลยพินิจของมัคคุเทศก3 และคนขับรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร
วมมือจากผู�เดินทางในบางครั้งท่ีต�องเร
งรีบ เพ่ือให�ได�ท
องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมท
านวันละ 1ขวด ต
อคนต
อวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให�บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจ

เพ่ิมเวลาได� โดยมัคคุเทศก3และคนขับจะเป*นผู�บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป*นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท
องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบจองทัวร�  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร3.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู�ติดต
อ (ผู�จอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผู�เดินทางท้ังหมด.................คน   (ผู�ใหญ
................ท
าน / เด็กอายุต่ํากว
า 12 ป;..............ท
าน) 
จํานวนห�องพักท่ีใช�ท้ังหมด.............ห�อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผู6เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย�างถูกต6องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห6องพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ�งความประสงค3อ่ืนตามท่ีท
านต�องการ อาทิเช
น 

อาหาร   ไม
ทานเนื้อวัว  ไม
ทานเนื้อหมู  ไม
ทานสัตว3ป;ก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ข6าพเจ6ารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร�เรียบร6อยแล6ว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู6จอง 
 

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

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


