
 
 

 

 

เวยีดนามเหนอื 4 วนั 3 คนื 

ซุปตาร.์.. SAPA พาฟินยงัอนิเหมอืนเดมิ !!  

 
 ขึน้กระเชา้ลอยฟ้าสู ่ยอดเขาฟานซปัิน ชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซปัิน 
 เช็คอนิคาเฟ่สุดชคิ MOANA CAFÉ   
 ช็อปป้ิง ซาปาไนทม์าเก็ต และ ถนน 36 สาย 

 ถ่ายรูปกับ สุสานอดตีประธานอธบิดโีฮจมินิห ์ 
 พเิศษ เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอ่น พรอ้มไวนแ์ดง ดาดทั 

“มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 



 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

29 มนีาคม – 01 เมษายน 2566 15,888 3,500 

06 – 09 เมษายน 2566 

(วนัหยุด,วนัจกัร)ี 
19,888 4,500 

14 – 17 เมษายน 2566 

(วนัหยุด, เทศกาลสงกรานต)์ 
21,888 4,500 

15 – 18 เมษายน 2566 

(วนัหยุด, เทศกาลสงกรานต)์ 
20,888 4,500 

16 – 19 เมษายน 2566 20,888 3,500 

21 – 24 เมษายน 2566 15,888 3,500 

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม2566 

(วนัหยุด,วนัแรงงาน) 
18,888 4,500 

10 – 13 พฤษภาคม 2566 14,888 3,500 

12 – 15 พฤษภาคม 2566 14,888 3,500 

13 – 16 พฤษภาคม 2566 14,888 3,500 

18 – 21 พฤษภาคม 2566 14,888 3,500 

02 – 05  มถิุนายน 2566 

(วนัหยุด,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา และวนัวสิาขบูชา) 
19,888 4,500 

03 – 06 มถิุนายน 2566 

(วนัหยุด,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา และวนัวสิาขบูชา) 
19,888 4,500 

10 – 13 มถิุนายน 2566 15,888 3,500 

16 – 19 มถิุนายน 2566 15,888 3,500 

22 – 25 มถิุนายน 2566 15,888 3,500 

28 มถิุนายน – 01 กรกฎาคม 2566 15,888 3,500 

30 มถิุนายน – 03 กรกฎาคม 2566 14,888 3,500 

06 – 09 กรกฎาคม 2566 15,888 3,500 

14 – 17 กรกฎาคม 2566 15,888 3,500 

19 – 22 กรกฎาคม 2566 15,888 3,500 



20 - 23 กรกฎาคม 2566 15,888 3,500 

27 – 30 กรกฎาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา) 
19,888 4,500 

28 – 30 กรกฎาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัเฉลมิพระชนมพรรษา) 
19,888 4,500 

30 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2566 20,888 3,500 

01 – 04 สงิหาคม 2566 18,888 3,500 

03 – 06 สงิหาคม 2566 15,888 3,500 

05 – 08 สงิหาคม 2566 15,888 3,500 

11 – 14 สงิหาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัแม)่ 
19,888 4,500 

12 – 15 สงิหาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัแม)่ 
19,888 4,500 

16 – 19 สงิหาคม 2566 14,888 3,500 

19 – 22 สงิหาคม 2566 14,888 3,500 

24 – 27 สงิหาคม 2566 14,888 3,500 

26 – 29 สงิหาคม 2566 14,888 3,500 

01 – 04 กนัยายน 2566 15,888 3,500 

02 – 05 กนัยายน 2566 15,888 3,500 

06 – 09 กนัยายน 2566 14,888 3,500 

08 – 11 กนัยายน 2566 14,888 3,500 

14 – 17 กนัยายน 2566 14,888 3,500 

22 – 25 กนัยายน 2566 14,888 3,500 

27 – 30 กนัยายน 2566 14,888 3,500 

29 กนัยายน – 02 ตุลาคม 2566 14,888 3,500 

06 – 09  ตุลาคม 2566 15,888 3,500 

07 – 10 ตุลาคม 2566 15,888 3,500 

12 – 15 ตุลาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัคลา้ยวนัสวรรคต) 
19,888 4,500 



 

 

 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - เมอืงซาปา - โบสถห์นิ  
 

 
09.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สาย

การบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรับ

ทุกท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ  
 

 
 
11.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ 

เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) เทีย่วบนิที ่VN610 

13.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของ
ประเทศเวียดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวียดนาม
เหมือนกับเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) จากนั้นเดนิทางเขา้สู่ “เมอืงซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหุบ

เขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ใน
การยดึครองของประเทศฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรือนและตกึต่างๆ รวมถงึการวางผัง
เมืองจงึมีลักษณะเป็นแบบฝร่ังเศสที่ถูกรายลอ้มไปดว้ยหุบเขานอ้ยใหญ่ และธรรมชาตทิี่อุดม

สมบูรณ์  จากนั้นน าท่านชมภายนอก โบสถซ์าปา สิง่ปลูกสรา้ง ที่สรา้งขึน้จากสถาปัตยกรรม
แบบยุโรปในสมัยทีฝ่ร่ังเศสปกครองเวยีดนาม ซึง่เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทีต่อ้งมา

เช็คอนิกับโบสถค์รสิตแ์ห่งนี้ ซึง่โบสถท์ าดว้ยหนิ สันนษิฐานว่าโบสถแ์ห่งนี้สรา้งโดยชาวฝร่ังเศส 
และยังเป็นสถานทีป่ระกอบพธิมีสิซาของชาวฝร่ังเศสในชว่งวันหยุดสดุสัปดาห ์ 

13 – 16 ตุลาคม 2566. 

(วนัหยุด,วนัคลา้ยวนัสวรรคต) 
19,888 4,500 

18 – 21 ตุลาคม 2566 15,888 3,500 

19 – 22 ตุลาคม 2566 18,888 3,500 

21 – 24 ตุลาคม 2566 

(วนัหยุด,วนัปิยะมหาราช) 
19,888 4,500 

25 - 28 ตุลาคม 2566 15,888 3500 

ราคาไม่รวมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

ทีพ่กั โรงแรม Sapa Green Hotel, Sapa Convention Hotel, Azure Hotel 3 ดาว หรือ

เทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่อง      ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปัิน - ยอดเขาฟานซปัิน - หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ - MOANA CAFÉ  -  
  ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่าน น ัง่รถไฟใหม่สุดจากสถานซีาปา สู่สถานีกระเชา้เพื่อขึน้ยอดเขาฟานซปัีนระยะทาง

ประมาณ 2  กโิลเมตร   ท่านสามารถถ่ายภาพววิทวิทัศน์ความสวยงามของซาปาไดร้ะหว่างทาง

ขึน้ เมื่อถงึสถานีฟานสปัิน น าท่าน ท่านสามารถถ่ายภาพววิทวิทัศน์ความสวยงามของซาปาได ้

ระหว่างทางขึน้ เมือ่ถงึสถานีฟานสปัิน น าท่าน ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปัิน กระเชา้ลอยฟ้าตดิ

กระจกสามารถมองเห็นววิเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความ

งามของป่าไม ้แม่น ้า ล าธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขัน้บันไดทีส่วยงามเป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซา

ปาสลับไปกับหมู่บา้นของชาวเขา รวมถงึภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังที่

สวยงาม ขณะทีก่ าลังเพลดิเพลนิกับววิทวิทัศน์ทีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สู ่ยอดเขาฟานซิ

ปัน ทีไ่ดรั้บฉายาว่า หลังคาแห่งอนิโดจนี โด  ยอยู่สงูจากระดับน ้าทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร น า

ท่านเดนิต่อไปอีกเล็กนอ้ยเพื่อพชิติยอดเขาฟานซปัิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกับสัญลักษณ์สแตน

เรส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านไดม้ายืนอยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซปัิน พรอ้มสัมผัสกับ

เมฆหมอก และววิทวิทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา น าท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิ

ทวิทัศน์ และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจนี ระหว่างทีท่่านอยู่ดา้นนนั้น



หากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของยอดเขาฮัมรองไดอ้กี

ดว้ย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนับุฟเฟต ์ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบุฟเฟต ์(3) 
จากนัน้น าท่านชม หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ (Cat Cat Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ในเมอืงซาปา ซึง่อยู่

ในระดับความสงูกว่าน ้าทะเล 1,650 เมตร และอยู่ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 3 กโิลเมตร ค าว่า 
กั๊ตกั๊ต มตีน้ก าเนดิมาจากชือ่ทีใ่ชเ้รยีกรถ 4 Wheel ของชาวฝร่ังเศสทีไ่ดข้ับเขา้มายังพืน้ทีแ่ห่งนี้
เพือ่คน้หาแหล่งพลังงานทางธรรมชาต ิกอ่นทีช่าวมง้ด าจะอพยพมาจากลุ่มแม่น ้าแยงซเีกยีง 

ประเทศจนี เพือ่มาตัง้รกรากท ามาหากนิจนเกดิเป็นหมู่บา้น และกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอด
นยิมในเวลาต่อมา ปัจจุบันกั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บา้นเกา่แกข่องชาวเผ่ามง้ด าทีน่ยิมแต่งกายโทนสนี ้า
เงนิเขม้หรอืด า เป็นหมู่บา้นทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของนาขัน้บันไดทีส่วยงาม รอให ้

นักท่องเทีย่วเขา้มาเยีย่มชม 
 

 

น าท่านเช็คอนิคาเฟ่สดุชคิ MOANA CAFÉ  รวมจุดถ่ายรูปสดุสวยจากหลากหลายสถานทีไ่วใ้ห ้

ท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศสุดฟิน และทางรา้นยังมีจ าหน่ายเครื่องดื่มพรอ้มใหท้่านดืม่ด ่าไป

กับความเย็นจากสายหมอกอกีดว้ย 

   

 

 

 

 



 

จากนั้นอสิระใหท้่านเดินเที่ยวชม ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซาปา 

สนิคา้ทีม่าวางขายสว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติขึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ทีอ่าศัยอยู่ทีซ่าปา สว่น

ใหญ่จะเป็นผา้ปัก สรอ้ย ก าไล และเครือ่งประดับของคนพืน้เมอืง ผัก ผลไม ้และอาหารพืน้เมอืง

มากมาย นอกจากนัน้ยังมีรา้นอาหารสไตลฝ์ร่ังเศสเก๋ๆ ตกแต่งรา้นสวยงาม ใหท้่านไดเ้ลือกน่ัง

ไดต้ามใจชอบ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พเิศษ เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลม่อน พรอ้ม

ไวนแ์ดง ดาดทั (4) 
ทีพ่กั โรงแรม  Sapa Green Hotel, Sapa Convention Hotel, Azure Hotel 3  ดาวหรือ

เทยีบเทา่ 

 
 วนัทีส่าม      เมอืงลาวไก - พรมแดนจนี - เวยีดนาม  - เมอืงฮานอย - รา้นเยือ่ไผ ่- ทะเลสาบคนืดาบ  

   สะพานแสงอาทติย ์- ถนนสาย 36 เกา่ 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย  (ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ช่ัวโมง) ระหว่างทางน าท่านแวะ เมอืง
ลาวไก เมืองเล็กๆที่มีพรมแดนตดิกับชายแดนของจีน น าท่านถ่ายรูปที่ระลกึ พรมแดนจนี - 
เวยีดนาม ในบริเวณนี้ถูกแบ่งโดยแม่น ้ าแดง แต่เชื่อมต่อกันโดยสะพานคอนกรีต อันเป็น

เสน้ทางส าคัญของตดิต่อคา้ขายพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (6) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู ่ กรุงฮานอย ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม ค าว่า 
“ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแมน่ ้า ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่มแม่น ้าแดง ในสมัยนัน้กษัตรยิร์าชวงศ์

ลีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวง โดยใชช้ือ่ว่า ทังลอ็ง แปลว่า มังกรเหนิ ต่อมากษัตรยิใ์นราชวงศ์

เหงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเว ้ เมือ่ตกเป็นสว่นหนึง่ของอนิโดจนี และฝร่ังเศส ฮานอยจงึ
กลับมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครัง้หลังจากไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดน
เวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมือ่รวม

ประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน 
ระหว่างทางน าท่านแวะ รา้นเยือ่ไผ่ น าเลือกซือ้สนิคา้ รา้นเยื่อไมไ้ผ่ จ าหน่ายสนิคา้ต่างๆ ที่
ผลิตขึน้มาจากเยื่อไมไ้ผ่ เช่น พวกผา้เช็ดต่างๆ ผา้เช็ดพื้น ผา้ดูดฝุ่ น ผา้พันคอ ชุดคลุมไหล่ 

ชดุสเลค และอืน่ๆ อกีมากมาย รวมไปถงึ สนิคา้ต่างชนดิต่างๆ ทัง้ของกนิของใช ้เสือ้ผา้พืน้เมอืง 
ไปจนถงึกาแฟทีม่ชีือ่เสยีง 

 น าท่านเดนิทางไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามต านานเล่าขานกันมา

ว่า ในสมัยที่เวียดนามท าสงครามกับประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวียดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน 

แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจนีได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึง่ไดล้่องเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ 

ไดเ้จอกับเต่าตัวหนึ่งซึ่งที่ปากนั้นไดค้าบดาบวิเศษอยู่และไดน้ าดาบนั้นมาใหก้ับกษัตริย์



เวยีดนามเพือ่ใชใ้นการท าสงคราม เมือ่กลับไปสูร้บกับประเทศจนีอกีครัง้ จนมชัียชนะกลับมาท า

ใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ และเมือ่เสร็จสิน้สงครามแลว้พระองคจ์งึไดน้ าดาบกลับมาคนื ณ ทะเลสาบ

คืนดาบแห่งนี้ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทติย ์สะพานสแีดงสดท่ามกลาง

ทะเลสาบคืนดาบ เชือ่มระหว่างรมิฝ่ังกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อีกแห่ง

หนึง่ของกรุงฮานอย หากยนือยู่บนสะพานท่านสามารถมองเห็น ศาลเจา้เนนิหยก ตัง้อยู่บนเกาะ 

ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคนืดาบ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะ

การตกแต่งไดรั้บอทิธิพลมาจากจีน สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผูน้ าการต่อตา้น

ราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที ่13 ภายในเป็นวหิารชัน้เดยีว มแีท่นบูชาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้ง

และระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ขึน้พน้น ้ ามีชื่อ

เรียกว่าทอ้งถิ่นว่า ทาพรัว ซึง่หมายถึง หอคอยเต่า ซึง่ในปัจจุบันในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลยัง

สามารถเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เก่า มีชื่อเรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟืองในอดีตเป็นถนนที่มี

ชือ่เสยีงในเรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มสีนิคา้มากมาย 

เป็นแหล่งขายของที่ระลกึและสนิคา้พืน้เมอืงที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลือก

ซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างจุใจ เช่น เสือ้ผา้ เครื่องเขนิ งานฝีมือที่ท าจากไม ้เรือส าเภาไมจ้ าลอง ของที่

ระลกึจากเวยีดนามทีท่ าขึน้มาจากฝีมอืคนเวยีดนามอย่างแทจ้รงิ เป็นตน้ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 
ทีพ่กั โรงแรม  First Eden Hotel, Cwd Hanoi Hotel, Larosa Hanoi ระดบั 3 ดาว หรือ

เทยีบเทา่ 

 

 วนัทีส่ ี ่    สุสานอดตีประธานอธบิดโีฮจมินิห ์– วดัเฉนิกว๊ก - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย  

   ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านชม สุสานอดตีประธานอธบิดโีฮจมินิห ์(ถ่ายรูปภายนอก) อยู่ที ่จัตุรัสบาดงิห ์ใจกลาง
กรุงฮานอยเป็นสถานทีเ่ก็บศพภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ใน
หอ้งปรับอากาศ ชมสถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งแบบฝร่ังเศสของอดตีท าเนียบประธานาธบิด ี

ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึซึง่ปัจจุบันใชต้อ้นรับแขกเมอืง 



 น าท่านสักการะ วดัเฉนิกว๊ก ซึง่เป็นวัดทีเ่กา่แกข่องชาวพุทธในเวยีดนาม ความโดดเด่นของวัด
นี้คือความวจิติรงดงามของเจดยีท์รงสูงสอีฐิทีม่ีความสูงกว่า 11 ชัน้ สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล 

วัดนี้เป็นวัดเกา่แกข่องกรุงฮานอยถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่6 สมัยราชวงศล์ี้ ชือ่เดมิของวัดนี้คอื 
คายก๊วก แปลว่า สรา้งประเทศ ภายหลังไดเ้ปลี่ยนชือ่วัดเป็น เฉินก๊วก แปลว่า พทิักษ์ประเทศ 
ทางเขา้ของวัดจะมตีน้ไมอ้ยู่ทัง้สองขา้งทางขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบตะวันตกทีง่ดงาม 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย เพื่อเดนิทาง

กลับประเทศไทย  

15.55 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดย สายการบนิเวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) 
เทีย่วบนิที ่VN619 

18.05 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหน้า ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟล์ทบนิ

ล่าชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศก่อนหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์

ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม 

รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง

ลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนั

ละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % (เฉพาะค่าบรกิาร) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (เฉพาะค่าบรกิาร) 

 

 

 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรดี 

ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ 

(เนื่องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วีซา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านัก

ระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศ

เวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้น ๆ  ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจ

ของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่น

วันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไม่ม ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่  Passport ตอ้งไม่มรีอยการขดีเขยีน 

หรอืตราประทบัทีไ่ม่ไดเ้กดิจากทางราชการ  กรณีที ่Passport ไม่สามารถใช้เดนิทางไดท้างบรษิทัไม่

รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 



 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่่า

ตดิตอ่ 

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อ

พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทริปใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 

[หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ไม่

รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่

ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิน้ 

 

 

 

✓ เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีวั่นเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของค่าทัวร ์หรอืหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 
และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคน
เขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันที่
เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เก ิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่

เปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์(มี

ไกดท์อ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน

โปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 

วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมือง

หรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคี่าใชจ้่าย

เพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และ

คนขับรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ด ้

ท่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ท่าน/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวัน

นั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆที่ไม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่า
ไม่สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีาร

ช าระค่าใชจ้่ายในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 


