
เวยีดนามเหนอืฮานอย ซาปา ฟานซปินั สะพานแกว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่วเวยีดนามเหนอืสดุคุม้ 
พกัฮานอย 1 คนื พกัซาปา 2คนื 

** ชมสะพานแกว้มงักรเมฆแหง่ใหม ่** 
รวมคา่รถราง และกระเชา้ขึน้ฟานซปีนั หลงัคาอนิโดจนี 
บฟุเฟ่ตช์ือ่ดงั SEN นานาชาตอิ ิม่อรอ่ย อาหารกวา่ 200 ชนดิ 
แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 

และหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
 
 
 



หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ  กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ  การลา่ชา้ของสายการบนิ  การยบุเทีย่วบนิรวมกนั  ตารางการเดนิทางมี
การเปลีย่นแปลง  ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย์ หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั  ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี้  อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที1่  กรงุเทพ-ฮานอย 
15.30น.  คณะพรอ้มกัน  ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  สนามบนิดอนเมอืง  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย  แอรเ์อเชยี  โดยทา่นจะพบกับ เจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้
ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น 
ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

 

 
เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
18.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินอยบา่ย  กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยแอร์

เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD644(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 
20.20น. เดนิทางถงึสนามบนินอยบา่ย กรงุฮานอยประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

และศลุกากรตามขัน้ตอน  (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่
ประเทศไทย) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย จากนัน้น าทา่นเขา้ทีพั่ก 
  ทีพ่กัMOONVIEW HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัที2่ เมอืงฮานอย -สสุานประธานาธบิดโีฮจมินิห์ -ทาํเนยีบประธานาธบิดี   
บา้นพกัลงุโฮ-วดัเจดยีเ์สาเดยีว-เจดยีเ์ฉนิกว๊ก-เมอืงซาปา  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(1) 
น าทา่นออกเดนิทาง ไปยังสสุานประธานาธบิดโีฮจมินิห์สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1973 ชมรา่ง
ของรัฐบรุษุอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห์  ซึง่ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอยา่งดอียูใ่นโลง
แกว้ภายในหอ้งทีค่วบคมุอณุหภมูคิงที ่ชมบา้นพักทีอ่ยูอ่าศัยของทา่นอดตีประธานธบิดโีฮจิ
มนิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูยบ์ัญชาการในสงครามเวยีดนาม  

(หมายเหตุ สสุานโฮจมินิหจ์ะปิดทกุวนัจนัทร ์ , วนัศกุร  ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายน
ถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ 
 



จากนัน้น าทา่นชมทําเนยีบประธานาธบิดีและบา้นพกัลงุโฮ เป็นสถานทีส่องเเหง่ทีต่ัง้อยู่
ตดิกัน เป็นสถานทีท่ีเ่เสดงถงึการปลดแอกเวยีดนามออกจากการปกครองของฝร่ังเศ สและ
เป็นจดุทีก่อ่ใหเ้กดิประเทศเวยีดนามสมัยใหมใ่นปัจจบุันจากนัน้น าทา่นชม  วดัเจดยีเ์สา
เดยีวทีม่อีายกุวา่  400 ปี วดัแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูาแด่  เจา้แมก่วนอมิ  ซึง่
ตัง้อยูก่ลางสระบัว  โดยมตี านานไวว้า่  พระเจา้หลไีทโต  อยากไดโ้อรสมาก  และรอคอยมา
เป็นเวลานาน  จนมาคนืวนัหนึง่  ทรงสบุนิ(ฝัน)  ไปวา่เห็นเจา้แมก่วนอมิพระแมโ่พธสิตัว์  
ไดม้าปรากฎทีส่ระบัวและไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค์  หลังจากนัน้  พระองคก็์ไดม้ี
พระโอรส  จงึไดส้รา้งเจดยีข์นาดเล็กทีต่ัง้อยูบ่นเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเพือ่เป็นการถวาย
สกัการะแดเ่จา้แมก่วนอมิในปี  ค.ศ. 1049 ปัจจบุันคนสว่นใหญม่ักจะมาขอพรใหไ้ดบ้ตุรกับ
เจา้แมก่วนอมิทีเ่จดยีเ์สาเดยีวแหง่นีอ้ยูเ่สมอ 

น าทา่นเดนิทางสู่ ทะเลสาบตะวนัตก  ( WEST LAKE )เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของกรงุฮานอย  ทะเลสาบตะวนัตก  มคีวามยาวของชายฝ่ัง  17 กโิลเมตร  เป็นทะเลสาบที่
ใหญท่ีส่ดุของเมอืงหลวงและเป็นสถานที่ ทีน่ยิมส าหรับการพักผอ่นหยอ่นใจ  มสีวนรอบๆ  
ทะเลสาบทีด่งึดดูชาวบา้นหลายคนและนักทอ่งเทีย่วทีก่ าลังมองหาการพักผอ่นจากเมอืงที่
วุน่วาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม  เจดยีเ์ฉนิกว๊ก เป็นเจดยีท์ีส่ าคัญและเกา่แกข่องชาว
เวยีดนาม ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องวดัเฉนิกว๊กเป็นวดัทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงใกลก้ับทะเลสาบตะวนัตก
ของเมอืงฮานอย  เจดยีแ์หง่นีใ้ชศ้ลิปะทีม่กีารผสมผสานกันอยา่งลงตัวระหวา่ง
สถาปัตยกรรมจนีและเวยีดนาม มคีวามสงู ทัง้หมด 11 ชัน้ แตล่ะชัน้จะมลีักษณะเหมอืนกัน  
จากชัน้ลา่งถงึชัน้บน ตา่งเพยีงจะมขีนาดเล็กลงตามความสงูทีช่อ่งหนา้ตา่งของแตล่ะชัน้จะ
เป็นทีป่ระดษิฐานของประตมิากรรมพระพทุธรปูอมติาภพทุธเจา้  ตามความเชือ่ของพทุธ
มหายาน ซึง่มองเห็นเดน่ชดัจากภายนอก  ไลเ่รยีงขึน้ไปตรงกัน  ตัวเจดยีก์อ่สรา้งดว้ยอฐิสี

แดง  ชัน้ลา่งดา้นหนา้จะมแีทน่ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วบชูา  ภายในมจีารกึประวตัคิวาม
เป็นมาทัง้ของเจดยีแ์ละพระศรศีากยมนุปีางปรนิพิพานทีท่ าดว้ยทองค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ!!!SEN BUFFET นานาชาต(ิ2) 
น าทา่นเดนิทางตอ่สู่  เมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆแหง่นีเ้ริม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผอ่น
(ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม.) 
เมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยูใ่นขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานบีนภเูขาขึน้ในปี  พ.ศ.
2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวตา่งชาตมิาพักผอ่นในชว่งวนัหยดุเป็นประจ า  เพราะอากาศดแีละ
เงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จั้กกันในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว จงึท าใหปั้จจบุันทีน่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็น
อยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้  บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณนีก็้มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ  
พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห ์
 



คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (3) 
ทีพ่กัNORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL/KING SAPA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 ซาปา-สะพานแกว้มงักรเมฆ-ฟานซปีนั-นํา้ตกซลิเวอร ์
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

น าทา่นเดนิทางไปสถานทีท่อ่งเทีย่วใหมข่องเมอืงซาปา  สะพานแกว้”โหรง่มยั” (มงักร
เมฆ) (ราคาทวัรร์วมคา่เขา้ชม) หา่งจากเมอืงซาปา20กม.  ไดเ้ปิดบรกิารอยา่งเป็น
ทางการ  วนัที1่6  พฤศจกิายน  2019  ไดเ้ป็นสะพานแกว้ทีใ่หญท่ีส่ดุและสงูทีส่ดุของ
เวยีดนาม ไปทีส่ะพานแหง่นีท้า่นตอ้งเดนิผา่นอโุมงคย์าก70ม.และขึน้ลฟิตส์งูถงึ300ม.  ถงึ
ยอดสะพานแลว้เราตอ้งเดนิผา่นสะพานทีท่ าจากกระจกมคีวมยาวกวา่60ม.จากหนา้ผาภเูขา  
จากจดุนีเ้ราสามารถชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของเทอืกเขาหวา่งเลยีนเซนิ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(5) 

น าทา่นน ัง่รถรางเมอืงซาปา จากสถานซีาปาสูส่ถานกีระเชา้  เพือ่ข ึน้ยอดเขาฟานซปัีน
ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผัสกับความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสอง
ขา้งทาง เมือ่ถงึสถานกีระเชา้น าทา่น  น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าเพือ่ข ึน้สูย่อดเขาฟานซปินั ยอด
เขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนีจนไดรั้บการกลา่วขานวา่  “หลังคาแหง่อนิ
โดจนี”  สงูทีส่ดุในอนิโดจนีบนความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง  3,143 เมตร  (รวม
คา่บรกิารข ึน้รถรางจากสถานีMgalleryถงึ สถานกีระเชา้)น าทา่นชม นํา้ตกซลิเวอร ์
(Silver Waterfall)เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงาม  และสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน
ตัง้แตร่ะยะไกล  มคีวามสงูประมาณ  100 เมตร มหีลาย  ระดับชัน้  สายน ้าไหลลัดเลาะตาม
หนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม ทา่นสามารถเดนิชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ตา่งๆ   เพือ่
เก็บภาพความประทับใจ  พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชมววิ  จากนัน้น าทกุทา่นเดนิชม
ถนนคนเดนิซาปา  ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ตา่งๆ  ทีอ่อกมาจับจา่ยซือ้ขายกันอยา่งมี
สสีนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุ ีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั (6) 

ทีพ่กัNORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL/KING SAPA หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 



วนัที ่4 เมอืงซาปา-เมอืงฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ-ถนน 36 สาย 
สนามบนินอยไบ เมอืงฮานอย-กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ  4-5 ช ัว่โมง)
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาตทัิง้  2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาว
เวยีดนาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(8) 
จากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรงุฮานอย มักมชีาวฮานอย
และนักทอ่งเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นีช้ม วดัหงอกเซนิ อยูร่มิทะเลสาบ
คนืดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆในทะเลสาบมสีแีดงสดใส  ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่
ของกรงุฮานอย  จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้บป้ิง  ถนน 36 สายเป็นยา่นทีม่สีนิคา้ราคาถกูให ้
ทา่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารมือ้เย็น เป็นเมนเูฝอเวยีดนาม ทสีนามบนิ (9) 
น าทานเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาติ นอยบา่ ย กรงุฮานอย เพือ่เดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
20.50 น. ออกเดนิทางจากกรงุ ฮานอย  กลับกรงุเทพฯ  โดยสายบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที่  

FD645(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทําการจอง) 
 
 
 
 
 

 

สาํค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



เง ือ่นไขและขอ้กําหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่17 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565) 

1. ผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต ่12 ปีข ึน้ไป แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส  
(Passport vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม และเข็มที ่2 ฉดีไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่น
เดนิทาง  

2. มผีลตรวจ  RT-PCR กอ่นเดนิทาง  72 ช ัว่โมง  หรอื ผลตรวจ  ATK พรอ้ม
ใบรบัรองแพทยภ์าษาองักฤษ ภายใน 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง เด็กอายตุํา่กวา่ 
2 ขวบ ไมต่อ้งมผีลตรวจโควดิ  

3. แสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรกัษาโควดิ-19  วงเงนิมลูคา่ไมต่ํา่กวา่  
10,000 USD 

4. สําหรบันกัทอ่งเทีย่ว  ใหด้าวนโ์หลดแอป   PC COVID ของเวยีดนาม  เพือ่ไว้
สําหรบัตรวจสขุภาพในชว่งเวลาทีอ่ยูเ่วยีดนาม 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้ห  ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

05-08 พฤษภาคม 2565 14,999 14,999 5,000 

26-29 พฤษภาคม 2565 15,999 15,999 5,000 

03-06 มถินุายน 2565 17,999 17,999 5,000 

17-20 มถินุายน 2565 15,999 15,999 5,000 

14-17 กรกฎาคม 2565 17,999 17,999 5,000 

22-25 กรกฎาคม 2565 16,999 16,999 5,000 

28-31 กรกฎาคม 2565 18,999 18,999 5,000 

11-14 สงิหาคม 2565 18,999 18,999 5,000 

26-29 สงิหาคม 2565 16,999 16,999 5,000 

02-05กนัยายน 2565 16,999 16,999 5,000 

08-11กนัยายน 2565 16,999 16,999 5,000 

29กนัยายน-02 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 5,000 

06-09 ตลุาคม 2565 17,999 17,999 5,000 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารกอายตุํา่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

 
 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 



ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
 คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์**คา่ประกันอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 US  
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย  กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่
อกีคร ัง้(เนือ่งจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่
ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาติ  ทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ทปิมัคคเุทศก์ทอ้งถิน่, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึ

พอใจของทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทางเขา้เวยีดนาม 72 ชัว่โมง หรอื คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ  

ATK พรอ้มใบรับรองแพทยภ์าษาอังกฤษ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 
 คา่ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารส าหรับใชใ้นการเช็คอนิขากลับสูป่ระเทศไทย ประมาณ  

800-1 ,000 บาท(ส าหรับในกรณีทีป่ระเทศเวยีดนาม  มปีระกาศเพิม่เตมิภายหลังใหท้า่นตอ้ง
ตรวจ)หากมกีารอัพเดตหรอืเปลีย่นแปลงตามประกาศของประเทศนัน้ๆ ทางทัวรจ์ะรบีแจง้ใหท้า่น
ทราบ 

 คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR และกกัตวัในโรงแรมหลงัจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย   

PackageTEST&GO 
(รวมรถรับ-สง่/RT-PCR 1 ครัง้/รวมอาหารเชา้/รวมชดุ ATK 1 กลอ่ง) 
พักเดีย่ว: 3,999 บาท/ทา่น 
พักคู:่6,999 บาท/หอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ของการออกเดนิทาง  โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 25ทา่นหากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทัวร์  
หรอื เลือ่นการเดนิทาง  หรอื ยกเลกิการเดนิทางหากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้
ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยันการ
ออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้  ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้  ไมว่า่จะเกดิ
เหตกุารณ์ใดๆ  ตอ่ทา่นก็ตาม  อันเนือ่งมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าให ้
กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้  ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทาง
ใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์
 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้  หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้
มา หากทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้  และหากมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ  คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษัิท
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นีทั้ง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การสํารองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ 
 กรณุาเตรยีมเงนิมดัจําทา่นละ  10,000 บาทภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง  2-3 

วนั กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน  30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่
ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ  จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่3 0 วนั ทา่นควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด  เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของ
คา่ทีพั่กและตั วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น  ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง  ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง  (Passport)[หากไมส่ง่ส าเนา
หนังสอืเดนิทาง  (Passport) มาให  ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั)ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรค
ประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวรท์างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตู
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง  (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้  อยา่ง
นอ้ย 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง  กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้  ไมว่า่สว่น
ใดสว่นหนึง่  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด  ทัง้นีข้ ึน้อยู่
กับชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง  และกระบวนการของแตล่ะคณะ  เป็นส าคัญดว้ย  กรณุาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

  



หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้  5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊
ไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ทา่นในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตอุันใดก็
ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ 
ทัง้ส ิน้  

 ตั วเครือ่งบนิเป็นตั วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่  หลังจากไดส้ ารอง

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้  โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน  ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก  เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี่ / ปลอดบหุรีไ่ดโ้ดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ  3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง  Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ  แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บ
บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การ
ลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ 
เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุัตเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


