
 

 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย 

ฮาลอง จา่งอานซาปา 5วนั4คนื 
ซุปตาร.์.ซาปา โซคลู  

 กาํหนดการเดนิทางตลุาคม 2562-มนีาคม2563 
โดยสายการบนิVIETNAM AIRLINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บนิตรงสูฮ่านอยโดยเวยีดนามแอรไ์ลนส์ูเ่มอืงประวตัศิาสตรช์มธรรมชาตทิีส่วยงาม 
ลอ่งเรอือา่วฮาลองชมถํา้นางฟ้าขึน้กระเชา้สองช ัน้สูส่วนสนกุฮาลองปารค์  

ข ึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun Wheelลอ่งเรอืชมมรดกโลกจา่งอาน 
พกัทีเ่มอืงซาปา สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม 2 คนืพรอ้มขึน้กระเชา้ลอยฟ้าสู ่



 

ยอดเขาฟานซปินั สมัผสัวถิชีวีติของชนเผา่มง้ สลบักบับรรยากาศนาข ัน้บนัได 
ทีห่มูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ ชมนํา้ตกทีส่วยและใหญท่ีส่ดุกนัทีนํ่า้ตกซลิเวอร ์

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

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 พกัเดีย่ว 

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 พกัเดีย่ว 

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 

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 



 

 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรวมเป็น1,200 บาทตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่นในสว่นของ

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 

จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋ หกั 2,000 บาท/ทา่น 
*ต ัว๋เครือ่งบนิสาํหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 

*** หากลกูคา้มคีวามประสงคก์รณุาแจง้พนกังานขายทกุคร ัง้กอ่นทําการจอง*** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ –ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย –เมอืงฮาลอง –ฮาลองปารค์ - น ัง่กระเชา้  2 

ช ัน้–สวนดอกไมญ้ีปุ่่ น–น ัง่รถราง - ขึน้ชงิชา้สวรรคS์un wheel - การแสดงหุน่กระบอกนํา้ 
 

09.00น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูปิระต ู5เคานเ์ตอร ์ Lสายการบนิ

เวยีดนาม แอรไ์ลน(์VN)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่น

โหลดสมัภาระ 

11.55น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิ

VIETNAM AIRLINES เทีย่วบนิทีV่N610 

13.55น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย  ของกรงุฮานอยซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนอืหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฮาลอง ใชเ้วลาเดนิทาง
จากสนามบนินานาชาตโิหน่ยบา่ยประมาณ 3-4 ชัว่โมง 

 

 เมอืงฮาลอง  ดนิแดนแหง่มงักรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้ประมาณ 4 ชม.เมอืงฮาลองมี
สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังคอือา่วฮาลองทีไ่ดรั้บสมญานามวา่กุย้หลนิแหง่เมอืงเวยีดนามเพราะมเีกาะ
หนิปนูนอ้ยใหญจํ่านวนกวา่ 1,969 เกาะโผลพ่น้ขึน้มาจากผวิน้ําทะเลบนยอดของแตล่ะเกาะมตีน้ไม ้
ขึน้อยูอ่ยา่งหนาแน่นดว้ยความความสมบรูณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของอา่วฮาลองทําให ้
องคก์รยเูนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี2537 
 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ฮาลอง ปารค์ นําทา่นน ัง่กระเชา้  2 ช ัน้เพือ่ขา้มอา่วฮาลองไปยงัเกาะ BAI CHAY 
ระหวา่งนีใ้หท้า่นไดช้มววิอา่วฮาลองพรอ้มถา่ยรปูเก็บภาพบรรยากาศของอา่วฮาลองและภาพของเมอืง
ฮาลองทีต่ัง้ตระหงา่อยูด่า้นลา่ง ใหท้า่นเพลนิเพลนิกบักจิกรรมใน ฮาลองปารค์ไมว่า่จะเป็น การเทีย่ว
ชมสวนดอกไมญ้ีปุ่่ น  เพลดิเพลนิกบัการ น ัง่รถราง หรอื ขึน้ชงิชา้สวรรค ์ Sunwheelเพือ่ชม
ทัศนยีภาพมมุสงูของอา่วฮาลองและบรรยายกาศชว่งพลบคํ่า อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความ
ประทับใจ 

  

 หรอืชมการแสดงหุน่กระบอกนํา้เป็นศลิปกรรมประจําชาตหิุน่กระบอกน้ําเป็นการ ผสมผสานระหวา่ง
ความหลงไหลในเทพ กบัความรักชาตอิยา่งรนุแรงจนเป็นสิง่ปลกูฝังกนัมาในจติใจ ของชาวเวยีดนาม
นักเชดิหุน่จะยนือยูห่ลังฉากและมน้ํีาทว่มถงึบรเิวณเอว และควบคมุตัวหุน่ดว้ยไมไ้ผ ่ลํายาว สําหรับ
เทคนคิการเชดินัน้ไดถ้กูปิดบงัเป็นความลับอยา่งมดิชดิ และมเีพยีงแคแ่หง่เดยีวในโลก 

 

คํา่  บรกิารอาหาร คํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงเมนอูาหาร Seafood (1)  
 

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที่ ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญจ่ะเป็นของฝากและของทีร่ะลกึทํา
จากไมง้านหัตถกรรมพืน้เมอืงเสือ้ผา้กระเป๋าและอกีมากมาย 

 

ทีพ่กั  โรงแรม Sun Bay Tung ChauHotelหรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

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

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

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



 

 
 

 

วนัทีส่อง เมอืงฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง - ถํา้นางฟ้า–หมูบ่า้นชาวประมง–เกาะไกช่นกนั – เมอืงนงิห์

บงิห ์– วดัไบด่งิหพ์เิศษ!!! เมนอูาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดั 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

 นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอื อา่วฮาลอง  ชมความงดงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงาม
ของอา่วฮาลองเบย ์หากเลา่ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม ไดเ้ลา่ไวว้า่ในอดตีนานมาแลว้
ระหวา่งทีช่าวเวยีดนามกําลังตอ่สูก้บักองทัพชาวจนีผูร้กุรานเทพเจา้ไดส้ง่กองทัพมงักรลงมาชว่ย
ปกป้องแผน่ดนิเวยีดนามมงักรเหลา่นีไ้ดดํ้าดิง่ลงสูท่อ้งทะเลบรเิวณทีเ่ป็นอา่วฮาลองในปัจจบุนั
 ทําใหม้อีญัมณีและหยกพุง่กระเด็นออกมา อญัมณีเหลา่นีจ้งึกลายเป็นเกาะแกง่นอ้ยใหญก่ระจายอยูท่ั่ว
 อา่วจงึเป็นเกราะป้องกนัจากผูร้กุรานทําใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผน่ดนิของพวกเขาไดสํ้าเร็จแลกอ่ตัง้
 ประเทศซึง่ตอ่มาก็คอืเวยีดนามในปัจจบุนั 
 
 

นําทา่นลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญก่วา่  1,500 ตารางกโิลเมตรอยูท่างตอนเหนอืของ

เวยีดนามและเป็นสว่นหนึง่ในอา่วตังเกีย๋มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกวา่  120 กโิลเมตรทา่นจะพบกบัววิ

ทวิทัศน ์หันมองไปทางไหนก็สวยงามเห็นผนืน้ําสเีขยีวสวยและหมูเ่กาะหนิปนูนอ้ยใหญโ่ผลข่ึน้มาจาก

ผวิน้ําทะเลทีม่ลีักษณะแตกตา่งกนัออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแหง่หนึง่ที่

สามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทั่วทกุมมุโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่หง่นี้ 
 

 นําทา่นชม ถํา้นางฟ้า  พาทา่นชมหนิหงอกหนิยอ้ยแหง่อา่วฮาลองทีม่อีายนัุบลา้นปี มโีครงสรา้ง
สลับซบัซอ้นกนัหลายชัน้พรอ้มประดับไฟไวอ้ยา่งสวยงาม ภายในถ้ําจะเห็นไดว้า่หนิหงอกหนิยอ้ยตา่งๆ
นัน้จะมลีักษณะรปูทรงแตกตา่งกนัออกไปตามแตท่า่นจะจตินาการ ขึน้อยู่วา่แตล่ะทา่นจะตคีวามออกมา
วา่เป็นรปูทรงเหมอืนสิง่ใด ในถ้ําเราจะเห็นหนิรปูนางฟ้าทีถ่กูสรา้งขึน้มาจากทางธรรมชาตทิีต่ดิอยู่
ภายในผนังถ้ํา นับวา่เป็นสิง่มหัศจรรยอ์ยา่งหนึง่และมตํีานานเลา่ขานกนัวา่มเีหลา่นางฟ้าเขา้มาอาบน้ํา
ในถ้ําแหง่นีแ้ละเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้ีเ่ป็นมนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไมอ่ยากกลับสวรรค ์จนกระทั่งเวลาผา่น
ลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยูท่ีผ่นังถ้ําอยา่งน่าอศัจรรย์ นอกจากนัน้ผา่นชม 
หมูบ่า้นชาวประมงแหลง่ทําประมงดั่งเดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนัสญัลักษณ์อกีอยา่ง
หนึง่ของฮาลองเบย ์เป็นเกาะทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัไกห่ันหนา้ชนกนั มชีือ่เรยีกอกีอยา่งนงึวา่ เกาะไกจ่บู
กนั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื เมนอูาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดั (3) 

 

 

 

 

 

 

 

  หลังจากรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห ์ อยูท่างตอนใตข้องกรงุฮานอยลงมา

ประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่หง่นีโ้อบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง

หลวงมากอ่น แตใ่นภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน 

 นําทา่นเดนิทางสูว่ดัไบด่งิหว์ัดในพระพทุธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในเวยีดนาม มเีนือ้ทีก่วา่ 4,300 ไร ่แบง่
ออกเป็น 2 สว่น คอืวัดเดมิ และสว่นทีท่างรัฐบาลสรา้งขึน้มาใหมบ่รเิวณเชงิเขา วัดเดมิถกูกอ่สรา้งขึน้
บนภเูขาดงิหม์าแลว้กวา่ 1,000 ปี โดยตอ้งเดนิขึน้ไปจากเชงิเขาผา่นบนัไดหนิประมาณ 300 ขัน้ เป็น
สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีถ่อืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนงิหบ์งิห ์ภายในวัดมี
พระพทุธรปูทีใ่หญท่ีส่ดุ น้ําหนักกวา่ 100 ตัน และยงัมพีระพทุธรปูกวา่ 500 องค ์ถกูตัง้เรยีงกนัไปโดยมี
ความยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวทีส่ดุในเอเชยี ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 13 ชัน้ และระฆงัทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในเวยีดนาม สงู 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนทีม่พีันธุไ์มห้ลายชนดิ ลานพธิ ี
และอาคารสําหรับประกอบพธิกีรรมตา่งๆ ทา่นจะไดด้ืม่ดํ่ากบัความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัดไป
พรอ้มกบัววิทวิเขาทีส่งูสงา่ และวัดแหง่นีย้งัเป็นสถานทีป่ระชมุชาวพทุธนานาชาตเินือ่งในวันวสิาขบชูา
โลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีดว้ย 

 

คํา่  บรกิารอาหาร คํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (4)  



 

 

ทีพ่กั  โรงแรม Yen Nhi HotelNinhBinhหรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีส่าม เมอืงนงิหบ์งิห์  – จา่งอาน–ลอ่งเรอืชมความสวยงามของจา่งอา่น - สถานทีถ่า่ยหนงั Kong : 

Skull island– เมอืงลาวไก – เมอืงซาปา 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(5) 
 

ออกเดนิทางสู ่จา่งอานสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ของเวยีดนามทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตเิป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีต่ัง้อยูท่างตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแมน้ํ่าแดง
ของจังหวัดนงิบิง่ห ์สถานทีท่ีม่ากดว้ยคณุคา่ ผสมผสานกนัอยา่งลงตัวระหวา่งแมน้ํ่าภเูขาทอ้งฟ้าสดใส
ปกคลมุดว้ยปยุเมฆสขีาวถ้ําเกา่แก ่และรอ่ยรอยประวัตศิาสตรข์องยคุราชวงศนํ์าทา่น ลอ่งเรอืชม
ความสวยงามของจา่งอา่นพืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภมูทิัศนอ์นังดงามของยอดเขาหนิปนูสงูชนัสลับซบัซอ้นและ
ยงัถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนัรวมถงึมรีอ่งรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มยั
โบราณชอยูม่ากมาย นอกจากจะไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกแลว้ สถานทีแ่หง่นีย้งัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็น
สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตช์ือ่ดังระดับโลก เทีย่วชมสถานทีถ่า่ยหนงั Kong : Skullislandซึง่ฉากของ
จา่งอา่นนีถ้กูใชเ้ป็นทีอ่ยูข่องกอรลิลา่ยกัษ์ทีช่ ือ่วา่ Kong ทีต่ามเนือ้เรือ่งมนัีกสํารวจเขา้มาตามหาทีอ่ยู่
ของกอรลิลา่บนเกาะหัวกะโหลก อยา่งไรก็ตามการไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทํานีทํ้าให ้จา่งอา่น 
กลายเป็นทีรู่จั้กของคนทั่วโลก และมนัีกทอ่งเทีย่วหลั่งไหลเขา้มาเทีย่วชมเกาะทีอ่ยูอ่าศัยของคงิคองผู ้
ย ิง่ใหญ ่
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดนิทางสูเ่มอืงลาวไกโดยใชเ้วลาเดนิทาง 5 - 6 ชัว่โมง 
  

เมอืงลาวไก ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศเวยีดนามมชีายแดนตดิกบัเมอืงเหอโขว่ 
มณฑลยนูนาน ประเทศจนี เป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐานะเมอืงทําการคา้สําคัญ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าแดง หา่งจาก
กรงุฮานอยเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 260 กโิลเมตร  

  

 เดนิทางเขา้สู“่เมอืงซาปา”เมอืงเล็กๆกลางหบุเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอด
นยิมของชาวยโุรป เนือ่งจากเคยตกอยูใ่นการยดึครองของประเทศฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืน
และตกึตา่งๆ รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีักษณะเป็นแบบฝร่ังเศสทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ ่
และธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ อกีทัง้ยงัตัง้อยูใ่กลก้บัยอดเขาฟานซปัีนซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน
เวยีดนามและเป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย ทําใหเ้มอืงซาปาแหง่นีม้อีากาศเย็นตลอดทัง้ปี จน
กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทั่วทกุมมุโลก  

 

คํา่  บรกิารอาหาร คํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (7)  
 

ทีพ่กั  โรงแรมSapa LogdeHotelหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาปา - สถานฟีานสปินั–ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั -  จดุสงูสดุของยอดเขาฟานซปินั –

เทีย่วชมหมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊– นํา้ตกซลิเวอร–์ โบสถซ์าปา -ตลาดซาปาพเิศษ!เมนชูาบหูมอ้ไฟปลา

แซลมอ่น และไวนแ์ดง 
 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(8) 
 

 นําทา่นน่ังรถไฟสู ่สถานฟีานสปินัทา่นสามารถถา่ยภาพววิทวิทัศนค์วามสวยงามของซาปาไดร้ะหวา่ง
ทางขึน้ เมือ่ถงึสถานฟีานสปัิน นําทา่น ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถ
มองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แมน้ํ่า ลํา
ธารสายนอ้ยใหญ ่ววิของนาขัน้บนัไดทีส่วยงามเป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซาปาสลับไปกบัหมูบ่า้นของ
ชาวเขา รวมถงึภเูขาและมา่นหมอกทีเ่รยีงตัวซอ้นกนัเป็นฉากหลังทีส่วยงาม ขณะทีกํ่าลังเพลดิเพลนิ
กบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สู่ ยอดเขาฟานซปินั  ทีไ่ดรั้บฉายาวา่ หลังคาแหง่อนิโด
จนีโดยอยูส่งูจากระดับน้ําทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร นําทา่นเดนิตอ่ไปอกีเล็กนอ้ยเพือ่พชิติยอดเขาฟาน
ซปัิน ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบัสญัลักษณ์สแตนเรส  3 เหลีย่มทีแ่สดงวา่ทา่นไดม้ายนือยู่  
 



 

 
บน จดุสงูสดุของยอดเขาฟานซปินั พรอ้มสมัผัสกบัเมฆหมอก และววิทวิทัศนท์ีส่วยงามบนยอดเขา
นําทา่นชมทัศนยีภาพดา้นบนพรอ้มถา่ยภาพววิทศิทัศน ์และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยนูนาน
ของประเทศจนี ระหวา่งทีท่า่นอยูด่า้นนนัน้หากสภาพอากาศไมม่เีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถมองเห็น
ทวิทัศนข์องยอดเขาฮมัรองไดอ้กีดว้ย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง(9) 

 

 

 

 

 
 
   
 

 
หลังจากรับประทานอาหารเทีย่ง นําทา่นเทีย่วชมความสวยงามของหมูบ่า้นก ัต๊ก ัต๊ (Cat Cat 
Village)หมูบ่า้นเกา่แกข่องชาวเผา่มง้ตลอดเสน้ทางขึน้เขาลงเขา ทา่นจะเห็นวถิชีวีติการเป็นอยูท่ี่
เรยีบงา่ยของชาวบา้นทีน่ีเ่ด็กๆวิง่เลน่จับกลุม่อยูต่ามคันนาสลับกบัทวิทัศนข์องผนืนาขัน้บนัไดตลอด
เทอืกเขาหากเป็นชว่งกอ่นฤดเูก็บเกีย่วจะมโีอกาสไดเ้ห็นทุง่นาสทีองอรา่มตานอกจากนีร้ะหวา่งทางยงั
มสีะพานขา้มน้ําตกกนิรหีรอืน้ําตกเตยีนซานน้ําตกทีม่ตํีานานคลา้ยคลงึกบัวรรณกรรมไทยทีเ่ลา่ถงึน้ําตก
ทีเ่ป็นสถานทีช่ําระรา่งกายของเหลา่กนิรถีอืเป็นน้ําตกศักดิส์ทิธิข์องหมูบ่า้น 
นําทา่นชม นํา้ตกซลิเวอร ์(Silver Waterfall)เป็นน้ําตกทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุในซาปาทีน่ีเ่ป็น
น้ําตกขนาดใหญล่อ้มรอบดว้ยภเูขาอยูร่มิถนนและสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนตัง้แตไ่กลมคีวามสงู
ประมาณ100 เมตรไหลเลาะลงมาจากหนา้ผาหนิทา่นสามารถเดนิไปชัน้บนของน้ําตกได ้น้ําตกซลิเวอร์
เป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิีไ่มค่วรพลาดในการเยีย่มชมชาวเวยีดนามเรยีกน้ําตกนีว้า่Thac Bac 
เป็นน้ําตกทีม่หีลายชัน้ไหลลัดเลาะลดหลั่นลงมาจากหนา้ผาหนิเป็นทวิทัศนท์ีง่ดงามมาก 
จากนัน้นําทา่นชม โบสถซ์าปา สิง่ปลกูสรา้งทีส่รา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยโุรปในสมยัทีฝ่ร่ังเศส
ปกครองเวยีดนาม ซึง่เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทีต่อ้งมาเชค็อนิกบัโบสถค์รสิตแ์หง่นี ้ซ ึง่
โบสถทํ์าดว้ยหนิ สนันฐิานวา่โบสถแ์หง่นีส้รา้งโดยชาวฝร่ังเศส และยงัเป็นสถานทีป่ระกอบพธิมีสิซา
ของชาวฝร่ังเศสในชว่งวันหยดุสดุสปัดาห ์
 

ชว่งเย็นอสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชม ตลาดของเมอืงซาปา เป็นตลาดทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงซาปา สนิคา้
ทีม่าวางขายสว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติขึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ทีอ่าศัยอยูท่ีซ่าปา สว่นใหญจ่ะเป็น
ผา้ปัก สรอ้ย กําไล และเครือ่งประดับของคนพืน้เมอืง ผัก ผลไม ้และอาหารพืน้เมอืงมากมาย 
นอกจากนัน้ยงัมรีา้นอาหารสไตลฝ์ร่ังเศสเก๋ๆ ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ   

คํา่  บรกิารอาหาร คํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงเมนชูาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น + ไวนแ์ดง (10)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Sapa Logde Hotelหรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ เมอืงซาปา – กรงุฮานอย – สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย – กรงุเทพมหานคร 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(11) 
  

ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

 

 กรงุฮานอย  ตัง้อยูท่างภาคเหนอื ของประเทศเวยีดนาม คําวา่ “ฮานอย”หมายถงึตอนตน้ของแมน้ํ่า
ตัง้อยูต่อนตน้ของลุม่แมน้ํ่าแดงในสมยันัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวงโดยใชช้ือ่วา่ทังล็
องแปลวา่มงักรเหนิตอ่มากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเว ้เมือ่ตกเป็นสว่นหนึง่
ของอนิโดจนี และฝร่ังเศสฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครัง้ หลังจากไดรั้บเอก



 

ราชในปีพ .ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศโดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของ
เวยีดนามเหนอืเมือ่รวมประเทศในพ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั 

 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในสนามบนิ Ngoc Suong(12) 

16.05น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูกิรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ

VIETNAM AIRLINE เทีย่วบนิที ่VN619  

18.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรวมเป็น 1,200 บาทตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น 
*ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร* 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 25 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

 

 

 

 



 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

 



 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นชํารดุ และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารชําระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


