
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เวยีดนามเหนอื ฮานอย  
ฮาลอง จา่งอาน ซาปา 5วนั4คนื 

ซุปตาร.์. ซาปา โซคลู  
 กาํหนดการเดนิทาง ตลุาคม 2562-มนีาคม 2563 

โดยสายการบนิ  VIETNAM AIRLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บนิตรงสูฮ่านอยโดยเวยีดนาม แอรไ์ลน ์สูเ่มอืงประวตัศิาสตรช์มธรรมชาตทิี8สวยงาม 

ลอ่งเรอือา่วฮาลอง ชมถํ :านางฟ้า ขึ:นกระเชา้สองช ั:นสูส่วนสนกุฮาลองปารค์  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ขึ:นชงิชา้สวรรค ์Sun Wheel ลอ่งเรอืชมมรดกโลกจา่งอาน  
พกัที8เมอืงซาปา สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม 2 คนื พรอ้มขึ:นกระเชา้ลอยฟ้าสู ่
ยอดเขาฟานซปินั สมัผสัวถิชีวีติของชนเผา่มง้ สลบักบับรรยากาศนาข ั:นบนัได 

ที8หมูบ่า้นก ัHต ก ัHต ชมนํ :าตกที8สวยและใหญท่ี8สดุกนัที8นํ :าตกซลิเวอร ์
มนํี :าดื8มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี8ยว 

08-12 ตลุาคม 2562 12,888 12,888 4,000  

12-16 ตลุาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

13-17 ตลุาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

14-18 ตลุาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

15-19 ตลุาคม 2562 12,888 12,888 4,000  

19-23 ตลุาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

20-24 ตลุาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

21-25 ตลุาคม 2562 12,888 12,888 4,000  

22-26 ตลุาคม 2562 12,888 12,888 4,000  

26-30 ตลุาคม 2562 12,888 12,888 4,000  

27-31 ตลุาคม 2562 12,888 12,888 4,000  

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

02-06 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

03-07 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

04-08 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

05-09 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

09-13 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

10-14 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

11-15 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

12-16 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

16-20 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

17-21 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

18-22 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

19-23 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

23-27 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

24-28 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี8ยว 

25-29 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

26-30 พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,000  

30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

02-06 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

03-07 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

07-11 ธนัวาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

08-12 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

09-13 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

10-14 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

14-18 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

15-19 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

16-20 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

21-25 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

22-26 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,000  

23-27 ธนัวาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

24-28 ธนัวาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

11-15 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

12-16 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  

13-17 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  

14-18 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  

18-22 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  

19-23 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  

20-24 มกราคม 2563 13,888 13,888 4,000  

26-30 มกราคม 2563 15,888 15,888 4,000  

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2563 15,888 15,888 4,000  

03-07 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000  

04-08 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี8ยว 

08-12 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000 

09-13 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000 

10-14 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000 

11-15 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000 

16-20 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000 

17-21 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000 

18-22 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000 

23-27 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000 

24-28 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000 

25-29 กมุภาพนัธ ์2563 13,888 13,888 4,000 

29 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

01-05 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

02-06 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ราคานี:ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,200 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่นของ
หวัหนา้ทวัรท์ ี8ดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัVว หกั 2,000 บาท/ทา่น 
*ต ัVวเครื8องบนิสําหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 

*** หากลกูคา้มคีวามประสงคก์รณุาแจง้พนกังานขายทกุคร ั:งกอ่นทาํการจอง*** 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – เมอืงฮาลอง – ฮาลอง ปารค์ - น ั8งกระเชา้ 2 ช ั:น 
– สวนดอกไมญ้ี8ปุ่ น – น ั8งรถราง - ข ึ:นชงิชา้สวรรค ์Sun wheel - การแสดงหุน่กระบอกนํ:า 

  

09.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิ 
เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกท่านและนําท่าน
โหลดสมัภาระ  

11.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETNAM 
AIRLINES เที8ยวบนิที8 VN610 

03-07 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

07-11 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

08-12 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

09-13 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

10-14 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

14-18 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

15-19 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

16-20 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

17-21 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

21-25 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

22-26 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

23-27 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

24-28 มนีาคม 2563 13,888 13,888 4,000 

28 มนีาคม-01 เมษายน 2563 13,888 13,888 4,000 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี8ยว 

29 มนีาคม-02 เมษายน 2563 13,888 13,888 4,000 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

13.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึ�งเป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ใชเ้วลาเดนิทางจาก
สนามบนินานาชาตโิหน่ยบา่ยประมาณ 3-4 ชั�วโมง  

 

 เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้ประมาณ 4 ชม. เมอืงฮาลองมสีถานที�
ท่องเที�ยวชื�อดังคอื อ่าวฮาลอง ที�ไดรั้บสมญานามว่า กุย้หลนิแห่งเมอืงเวยีดนาม เพราะมเีกาะหนิปูนนอ้ย
ใหญ่จํานวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พน้ขึ;นมาจากผิวนํ;าทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีตน้ไมข้ึ;นอยู่อย่าง
หนาแน่น ดว้ยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของอ่าวฮาลอง ทําใหอ้งคก์รยูเนสโก
ประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 
 

 จากนั;นเดนิทางสู่ ฮาลอง ปารค์ นําท่านน ั8งกระเชา้ 2 ช ั:นเพื�อขา้มอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY 
ระหวา่งนี;ใหท้า่นไดช้มววิอา่วฮาลองพรอ้มถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอา่วฮาลอง และภาพของเมอืงฮา
ลองที�ตั ;งตระหง่าอยู่ดา้นลา่ง ใหท้า่นเพลนิเพลนิกับกจิกรรมใน ฮาลองปารค์ ไมว่า่จะเป็น การเที�ยวชมสวน
ดอกไมญ้ี8ปุ่ น เพลดิเพลนิกับการน ั8งรถราง  หรอืขึ:นชงิชา้สวรรค ์Sun wheel เพื�อชมทัศนียภาพมุมสงู
ของอา่วฮาลองและบรรยายกาศชว่งพลบคํ�า อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ   

 หรอืชมการแสดงหุน่กระบอกนํ:า เป็นศลิปกรรมประจําชาต ิหุน่กระบอกนํ;าเป็นการ ผสมผสานระหว่างความ
หลงไหลในเทพ กบัความรักชาตอิยา่งรนุแรงจนเป็นสิ�งปลกูฝังกนัมาในจติใจ ของชาวเวียดนาม นัก
เชดิหุน่จะยนือยูห่ลังฉากและมนํี;าทว่มถงึบรเิวณเอว และควบคมุตัวหุน่ดว้ยไมไ้ผ ่ ลํายาว สําหรับเทคนิค
การเชดินั;นไดถ้กูปิดบงัเป็นความลับอยา่งมดิชดิ และมเีพยีงแคแ่หง่เดยีวในโลก 

 

คํ8า  บรกิารอาหารคํ8า ณ ภตัตาคารพื:นเมอืง เมนอูาหาร Seafood (1)  
 

อสิระชอ้ปปิ;งสนิคา้พื;นเมอืงที� ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของที�ระลกึทําจาก
ไม ้งานหัตถกรรมพื;นเมอืง เสื;อผา้ กระเป๋า และอกีมากมาย 

 

ที8พกั  โรงแรม Sun Bay Tung Chau Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

 

 

 

 

 
 

 

วนัที8สอง     เมอืงฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง -  ถํ :านางฟ้า – หมูบ่า้นชาวประมง – เกาะไกช่นกนั – เมอืงนงิห์
บงิห ์– วดัไบด่งิห ์พเิศษ!!! เมนอูาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดั 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําท่านออกเดนิทางสูท่่าเรอื อา่วฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาตทิี�สรรคส์รา้งดว้ยความงดงามของ
อา่วฮาลองเบย ์หากเล่าตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม ไดเ้ล่าไวว้่าในอดตีนานมาแลว้ระหว่างที�ชาว
เวยีดนามกําลังตอ่สูก้บักองทัพชาวจนีผูร้กุราน เทพเจา้ไดส้ง่กองทัพมังกรลงมา ช่ ว ย ป ก ป้ อ ง แ ผ่ น ดิน
เวยีดนาม มังกรเหลา่นี;ไดดํ้าดิ�งลงสูท่อ้งทะเลบรเิวณที�เป็นอา่วฮาลองในปัจจบุนั  ทําใหม้อีัญมณีและหยก
พุง่กระเด็นออกมา อญัมณีเหลา่นี;จงึกลายเป็นเกาะแกง่นอ้ยใหญก่ระจายอยูทั่�ว อา่วจงึเป็นเกราะป้องกัน
จากผูร้กุราน ทําใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผน่ดนิของพวกเขาไดสํ้าเร็จแลกอ่ตั ;ง      ประเทศ ซึ�งต่อมาก็คือ
เวยีดนามในปัจจบุนั 
 
 

นําท่าน ล่องเรอืชมอ่าวฮาลอง ที�มีพื;นที�กวา้งใหญ่กว่า 1,500 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของ
เวยีดนาม และเป็นส่วนหนึ�งในอ่าวตังเกีJย มชีายฝั�งยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กโิลเมตร ท่านจะพบกับววิ
ทวิทัศน ์หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผนืนํ;าสเีขยีวสวยและหมูเ่กาะหนิปนูนอ้ยใหญโ่ผลข่ึ;นมาจากผวินํ;า
ทะเลที�มลีักษณะแตกต่างกันออกไป ถอืเป็นสถานที�เที�ยวชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแห่งหนึ�งที�สามารถ
ดงึดดูนักทอ่งเที�ยวมากมายจากทั�วทกุมมุโลกใหม้าเยอืนสถานที�แหง่นี;  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 นําท่านชม ถํ :านางฟ้า พาท่านชมหินหงอกหินยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองที�มีอายุนับลา้นปี มีโครงสรา้ง
สลับซบัซอ้นกนัหลายชั ;นพรอ้มประดับไฟไวอ้ยา่งสวยงาม ภายในถํ;าจะเห็นไดว้า่หนิหงอกหนิยอ้ยตา่งๆนั;นจะ
มลีักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจตินาการ ขึ;นอยู่ว่าแต่ละท่านจะตคีวามออกมาว่าเป็น
รูปทรงเหมอืนสิ�งใด ในถํ;าเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าที�ถูกสรา้งขึ;นมาจากทางธรรมชาตทิี�ตดิอยู่ภายในผนังถํ;า 
นับว่าเป็นสิ�งมหัศจรรยอ์ย่างหนึ�งและมตํีานานเลา่ขานกันวา่มเีหลา่นางฟ้าเขา้มาอาบนํ;าในถํ;าแห่งนี;และเกดิ
หลงไหลชายหนุ่มผูท้ี�เป็นมนุษยเ์ลยคดิที�จะไม่อยากกลับสวรรค ์จนกระทั�งเวลาผ่านล่วงเลยไปกลุ่มนางฟ้า
ทั ;งหลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยูท่ี�ผนังถํ;าอยา่งน่าอศัจรรย ์นอกจากนั;นผา่นชม หมูบ่า้นชาวประมง แหลง่ทํา
ประมงดั�งเดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนั สัญลักษณ์อกีอย่างหนึ�งของฮาลองเบย ์เป็นเกาะที�มี
ลักษณะคลา้ยกบัไกห่ันหนา้ชนกนั มชีื�อเรยีกอกีอยา่งนงึวา่ เกาะไกจ่บูกนั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื เมนอูาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดั (3) 

 

 

 

 

 

 

 

  หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมาประมาณ 
90 กโิลเมตร พื;นที�แหง่นี;โอบลอ้มดว้ยภูเขามากกมายกวา่ 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืงหลวงมากอ่น 
แตใ่นภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน  

 นําท่านเดนิทางสู่ วดัไบด่งิห ์วัดในพระพุทธศาสนาที�ใหญ่ที�สุดในเวยีดนาม มเีนื;อที�กว่า 4,300 ไร่ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คอืวัดเดมิ และสว่นที�ทางรัฐบาลสรา้งขึ;นมาใหม่บรเิวณเชงิเขา วัดเดมิถูกกอ่สรา้งขึ;นบน
ภูเขาดงิหม์าแลว้กว่า 1,000 ปี โดยตอ้งเดนิขึ;นไปจากเชงิเขาผ่านบันไดหนิประมาณ 300 ขั ;น เป็นสถานที�
ศักดิOสทิธิOที�ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนงิหบ์งิห ์ภายในวัดมพีระพุทธรูป
ที�ใหญ่ที�สดุ นํ;าหนักกวา่ 100 ตัน และยังมพีระพุทธรูปกวา่ 500 องค ์ถกูตั ;งเรยีงกันไปโดยมคีวามยาวถงึ 3 
กโิลเมตรยาวที�สดุในเอเชยี ที�พลาดไม่ไดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 13 ชั ;น และระฆังที�ใหญท่ี�สดุในเวยีดนาม สงู 22 
เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนที�มพัีนธุไ์มห้ลายชนดิ ลานพธิ ีและอาคารสําหรับประกอบ
พธิกีรรมตา่งๆ ทา่นจะไดด้ื�มดํ�ากับความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัดไปพรอ้มกับววิทวิเขาที�สงูสง่า และ
วัดแหง่นี;ยังเป็นสถานที�ประชมุชาวพทุธนานาชาตเินื�องในวันวสิาขบชูาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีดว้ย 

 

คํ8า  บรกิารอาหารคํ8า ณ ภตัตาคารของโรงแรม (4)  
 

ที8พกั  โรงแรม Yen Nhi Hotel Ninh Binh หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัที8สาม     เมอืงนงิหบ์งิห ์– จา่งอาน – ลอ่งเรอืชมความสวยงามของจา่งอา่น - สถานที8ถา่ยหนงั Kong : Skull 
island – เมอืงลาวไก – เมอืงซาปา 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

ออกเดนิทางสู ่จา่งอาน สถานที�ทอ่งเที�ยวอกีแห่งหนึ�งของเวยีดนาม ที�ไดรั้บการขึ;นทะเบยีนเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิเป็นแหล่งท่องเที�ยว ที�ตั ;งอยู่ทางตอนใตข้องสามเหลี�ยมปากแม่นํ;าแดงของ
จังหวัดนงิบิ�งห ์สถานที�ที�มากดว้ยคณุคา่ ผสมผสานกนัอยา่งลงตัวระหวา่งแมนํ่;า ภเูขา ทอ้งฟ้าสดใสปกคลมุ
ดว้ยปยุเมฆสขีาว ถํ;าเกา่แก ่และร่อยรอยประวัตศิาสตรข์องยุคราชวงศ ์นําทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงาม
ของจา่งอา่น พื;นที�ที�มทัี ;งภมูทัิศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปนูสงูชันสลับซับซอ้น และยังถกูลอ้มรอบดว้ย
ผาสูงชัน รวมถงึมรี่องรอยทางโบราณคดีที�เผยใหเ้ห็นการตั ;งถิ�นฐานของมนุษยส์มัยโบราณชอยู่มากมาย 
นอกจากจะไดข้ึ;นทะเบยีนเป็นมรดกโลกแลว้ สถานที�แหง่นี;ยังไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานที�ถา่ยทําภาพยนตช์ื�อ
ดังระดับโลก เที�ยวชม สถานที8ถา่ยหนงั Kong : Skull island ซึ�งฉากของจ่างอา่นนี;ถูกใชเ้ป็นที�อยูข่อง
กอรลิล่ายักษ์ที�ชื�อว่า Kong ที�ตามเนื;อเรื�องมนัีกสํารวจเขา้มาตามหาที�อยู่ของกอรลิล่าบนเกาะหัวกะโหลก 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อย่างไรก็ตามการไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานที�ถ่ายทํานี;ทําให ้จ่างอา่น กลายเป็นที�รูจั้กของคนทั�วโลก และมี
นักทอ่งเที�ยวหลั�งไหลเขา้มาเที�ยวชมเกาะที�อยูอ่าศัยของคงิคองผูย้ ิ�งใหญ ่
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื:นเมอืง (6) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก โดยใชเ้วลาเดนิทาง 5 - 6 ชั�วโมง   

เมอืงลาวไก ตั ;งอยูท่างทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนามมชีายแดนตดิกับเมอืงเหอโขว่ มณฑล
ยนูนาน ประเทศจนี เป็นที�รูจั้กกันดใีนฐานะเมอืงทําการคา้สําคัญ ตั ;งอยูร่มิฝั�งแมนํ่;าแดง หา่งจากกรงุฮานอย
เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 260 กโิลเมตร    

 เดนิทางเขา้สู ่“เมอืงซาปา” เมอืงเล็กๆ กลางหบุเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิม
ของชาวยุโรป เนื�องจากเคยตกอยู่ในการยดึครองของประเทศฝรั�งเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึ
ต่างๆ รวมถงึการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั�งเศสที�ถูกรายลอ้มไปดว้ยหุบเขานอ้ยใหญ่ และ
ธรรมชาตทิี�อดุมสมบรูณ์ อกีทั ;งยังตั ;งอยูใ่กลก้บัยอดเขาฟานซปัีน ซึ�งเป็นยอดเขาที�สงูที�สดุในเวยีดนาม และ
เป็นส่วนหนึ�งของเทือกเขาหมิาลัย ทําใหเ้มืองซาปาแห่งนี;มีอากาศเย็นตลอดทั;งปี จนกลายเป็นสถานที�
ทอ่งเที�ยวที�ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเที�ยวทั�วทกุมมุโลก  

 

คํ8า  บรกิารอาหารคํ8า ณ ภตัตาคารพื:นเมอืง  (7)  
 

ที8พกั  โรงแรม Sapa Logde Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที8ส ี8  เมอืงซาปา - สถานฟีานสปิัน – ขึ:นกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปิัน -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซปิัน – 
เที8ยวชมหมูบ่า้นก ัHต ก ัHต– โบสถซ์าปา – นํ :าตกซลิเวอร-์ตลาดซาปา พเิศษ!เมนูชาบหูมอ้ไฟปลาแซ
ลมอ่น และไวนแ์ดง 
 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

 นําทา่นนั�งรถไฟสู ่สถานฟีานสปิัน ทา่นสามารถถา่ยภาพววิทวิทัศนค์วามสวยงามของซาปาไดร้ะหวา่งทาง
ขึ;น เมื�อถงึสถานีฟานสปัิน นําท่าน ขึ:นกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปิัน กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถมองเห็น
ววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แมนํ่;า ลําธารสายนอ้ย
ใหญ่ ววิของนาขั ;นบันไดที�สวยงามเป็นที�ข ึ;นชื�อของเมอืงซาปาสลับไปกับหมู่บา้นของชาวเขา รวมถงึภูเขา
และม่านหมอกที�เรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังที�สวยงาม ขณะที�กําลังเพลดิเพลนิกับววิทวิทัศน์ที�สวยงาม
กระเชา้จะเคลื�อนเขา้สู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที�ไดรั้บฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจาก
ระดับนํ;าทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร นําท่านเดนิต่อไปอกีเล็กนอ้ยเพื�อพชิติยอดเขาฟานซปัิน ถ่ายภาพเป็นที�
ร ะ ลึ ก กั บ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ส แ ต น เ ร ส  3  เ ห ลี� ย ม ที� แ ส ด ง ว่ า ท่ า น ไ ด ้ ม า ยื น อ ยู ่
 
 
บน จดุสงูสดุของยอดเขาฟานซปินั พรอ้มสมัผัสกบัเมฆหมอก และววิทวิทัศน์ที�สวยงามบนยอดเขา    นํา
ท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทศิทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของ
ประเทศจนี ระหว่างที�ทา่นอยูด่า้นนนั;นหากสภาพอากาศไมม่เีมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์
ของยอดเขาฮมัรองไดอ้กีดว้ย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื:นเมอืง (9) 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 
 
   
 

 
หลังจากรับประทานอาหารเที�ยง นําทา่นเที�ยวชมความสวยงามของ หมูบ่า้นก ัHตก ัHต (Cat Cat Village) 
หมูบ่า้นเกา่แกข่องชาวเผา่มง้ ตลอดเสน้ทางขึ;นเขาลงเขา ทา่นจะเห็นวถิชีวีติการเป็นอยูท่ี�เรยีบงา่ยของ
ชาวบา้นที�นี� เด็กๆวิ�งเลน่จับกลุม่อยูต่ามคันนา สลับกบัทวิทัศนข์องผนืนาขั ;นบนัไดตลอดเทอืกเขา หากเป็น
ชว่งกอ่นฤดเูก็บเกี�ยว จะมโีอกาสไดเ้ห็นทุง่นาสทีองอรา่มตา นอกจากนี;ระหวา่งทางยังมสีะพานขา้ม นํ;าตก
กนิร ีหรอื นํ;าตกเตยีนซาน นํ;าตกที�มตํีานานคลา้ยคลงึกบัวรรณกรรมไทยที�เลา่ถงึนํ;าตกที�เป็นสถานที�ชาํระ
รา่งกายของเหลา่กนิร ีถอืเป็นนํ;าตกศักดิOสทิธิOของหมูบ่า้น 
นําทา่นชม นํ :าตกซลิเวอร ์(Silver Waterfall)  เป็นนํ;าตกที�มคีวามสวยงามที�สดุในซาปา ที�นี�เป็นนํ;าตก
ขนาดใหญ ่ลอ้มรอบดว้ยภเูขา อยูร่มิถนน และสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนตั ;งแตไ่กล มคีวามสงูประมาณ 100 
เมตร ไหลเลาะลงมาจากหนา้ผาหนิ ทา่นสามารถเดนิไปชั ;นบนของนํ;าตกได ้นํ;าตกซลิเวอรเ์ป็นความ
มหัศจรรยท์างธรรมชาตทิี�ไมค่วรพลาดในการเยี�ยมชม ชาวเวยีดนามเรยีกนํ;าตกนี;วา่ Thac Bac เป็นนํ;าตกที�มี
หลายชั ;น ไหลลัดเลาะ ลดหลั�นลงมาจากหนา้ผาหนิ เป็นทวิทัศนท์ี�งดงามมาก 
จากนั;นนําทา่นชม โบสถซ์าปา สิ�งปลกูสรา้งที�สรา้งขึ;นจากสถาปัตยกรรมแบบยโุรปในสมัยที�ฝรั�งเศส
ปกครองเวยีดนาม ซึ�งเป็นหนึ�งในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาที�ตอ้งมาเชค็อนิกบัโบสถค์รสิตแ์หง่นี; ซึ�งโบสถ์
ทําดว้ยหนิ สนันฐิานวา่โบสถแ์หง่นี;สรา้งโดยชาวฝรั�งเศส และยังเป็นสถานที�ประกอบพธิมีสิซาของชาว
ฝรั�งเศสในชว่งวันหยดุสดุสปัดาห ์
 

ชว่งเย็นอสิระใหท้่านเดนิเที�ยวชม ตลาดของเมอืงซาปา เป็นตลาดที�ตั ;งอยู่ใจกลางเมอืงซาปา สนิคา้ที�มา
วางขายส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้ที�ผลติขึ;นมาจากชาวเขาทอ้งถิ�นที�อาศัยอยู่ที�ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก 
สรอ้ย กําไล และเครื�องประดับของคนพื;นเมือง ผัก ผลไม ้และอาหารพื;นเมืองมากมาย นอกจากนั;นยังมี
รา้นอาหารสไตลฝ์รั�งเศสเก๋ๆ  ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ลอืกนั�งไดต้ามใจชอบ   

คํ8า  บรกิารอาหารคํ8า ณ ภตัตาคารพื:นเมอืง เมนชูาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น + ไวนแ์ดง (10)  
 

ที8พกั  โรงแรม Sapa Logde Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที8หา้ เมอืงซาปา – กรงุฮานอย – สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย – กรงุเทพมหานคร 
 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11)   

ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชั�วโมง เพื�อเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

 กรุงฮานอย ตั ;งอยูท่างภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม คําวา่ “ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแมนํ่;า ตั ;งอยู่
ตอนตน้ของลุ่มแม่นํ;าแดง ในสมัยนั;นกษัตรยิร์าชวงศ์ลี;สถาปนาขึ;นเป็นเมืองหลวง โดยใชช้ื�อว่า ทังล็อง 
แปลวา่ มังกรเหนิ ตอ่มากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเว ้เมื�อตกเป็นสว่นหนึ�งของอนิ
โดจีน และฝรั�งเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอกีครั ;งหลังจากไดรั้บเอกราชในปี 
พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมื�อ
รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึ�งเดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั 

 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในสนามบนิ Ngoc Suong (12) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

16.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ VIETNAM 
AIRLINE เที8ยวบนิที8 VN619  

18.05 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

ราคานี:ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,200 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น  
*ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ี8ดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร* 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั:งนี:เพื8อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิv :  รายการทวัรส์ามารถเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื8องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที8ยว ตามกฎหมายของประเทศ
เวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั8วโมง มอิาจเพิ8มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ั:งนี:ข ึ:นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั:นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิvในการปรบัเปลี8ยนเวลา
ทอ่งเที8ยวตามสถานที8ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัJวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ;ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

� คา่เบี;ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี:ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี           คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซี่าอกีครั ;ง (เนื�องจากทางเวยีดนามได ้
ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั ;นในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 
วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ;าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั;นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ;ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัJวเครื�องบนิไปแลว้ 

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



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ:นตํ8า 25 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 
 
 
 
เง ื8อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� จอยแลนดไ์มเ่อาต ัVวหกั 2,000 บาท/ทา่น 

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั ;งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ ;งหมดนี;แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื8อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื8อสํารองที8น ั8ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื8อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที8ยวทรปิใด, วนัที8ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิvไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื8อ-นามสกลุ และอื8นๆ เพื8อใชใ้นการจองต ัVวเครื8องบนิท ั:งส ิ:น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ;นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

เง ื8อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตัJวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั ;งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั ;งสิ;น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิO ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั ;งสิ;น 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั:งหมดกอ่นทําการจอง เพื8อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิvท ี8จะเลื8อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ:นในกรณีที8มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิOการเก็บคา่นํ;ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ;นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั ;งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั ;งหมด  

7. รายการนี;เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั ;งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั ;งนี;ข ึ;นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนั;นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั ;งสิ;นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั;น 

 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ;งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั ;งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ;าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั;นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั ;งนี;ข ึ;นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั;นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิOในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที�พาสปอรต์ของทา่นชํารุด และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการคนืเงนิ
ไมว่า่กรณีใดๆทั;งสนิ เนื�องจากทางบรษัิทไดม้กีารชาํระคา่ใชจ้า่ยทั ;งหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั ;งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ ;งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื8อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื8อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชื8อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื8อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื;อวัว � ไมท่านเนื;อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื8อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื8อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7    

8    

9    

10    


