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เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฟานซปินั ลาวไก  
ดืม่ดํา่กบัความสวยงามของธรรมชาต ิ

ชมววินาข ัน้บนัไดแบบพาโนรามา เก็บทกุจดุไฮไลท ์
ขึน้ฟานซปินั หลงัคาอนิโดจนี 

( ราคาทวัรร์วมคา่กระเชา้ขึน้ฟานซปินั และรถราง) 
เมนูพเิศษ !! SEN BUFFET ชาบหูมอ้ไฟ+ไวนแ์ดง  

เยอืนเมอืงหลวงฮานอย ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคนืดาบ 
หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทา งสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี
การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1  กรงุเทพ-ฮานอย-เมอืงซาปา-หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊-นํา้ตกซลิเวอร ์
03.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย แอรเ์อเชยี  โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้
ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอํานวยความสะดวกทา่น 
ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

 

 
เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  

ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  
ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
06.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยแอร์

เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD642 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)               
**ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง** 

08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้
เมอืง และศลุกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่
ประเทศไทย) บรกิารอาหารเชา้ทุกท่าน ดว้ยขนมปังเวยีดนาม ท่านละ 1 ชิน้ (1) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆแหง่น้ีเริม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผ่อน
(ระยะทาง 245 กโิลเมตร  ใช เ้วลาเดนิทางประมาณ  4-5 ชม.) เมือ่ครัง้ทีฝ่รั่งเศสซึง่
ปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่
มชีาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่
เป็นที่รูจ้ักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทําใหปั้จจุบันที่น่ีไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก 
นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยู่บรเิวณน้ีก็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซา
ปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (2) 
นําทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊ หรอื CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา 
ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได ตลอด 
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การเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ
แก่นักท่องเที่ยว จากนั้นนําท่านชม นํา้ตกซลิเวอร ์(Silver Waterfall) เป็นน้ําตกทีม่ี
ความสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนตัง้แตร่ะยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 
เมตร มหีลาย ระดับชัน้ สายน้ําไหลลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถ
เดนิชมความสวยงามของน้ําตกตามชัน้ต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พรอ้มภาพที่
ระลกึบรเิวณสะพานชมววิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วนัที ่2 น ัง่รถรางเมอืงซาปา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาฟานซปิัน-ตลาด 
LOVE MARKET 

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
นําท่านน ัง่รถรางเมอืงซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้ เพื่อขึน้ยอดเขาฟานซปัีน
ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสอง
ขา้งทาง เมือ่ถงึสถานีกระเชา้ นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าเพือ่ข ึน้สูย่อดเขาฟานซปินั ยอด
เขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจีนจนไดร้ับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอนิ
โดจนี” สงูทีส่ดุในอนิโดจนีบนความสงูจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร  

(รวมคา่บรกิารขึน้รถรางจากสถาน ีM gallery ถงึ สถานกีระเชา้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (5) 
พาทุกท่านอสิระชอิปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่
วา่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั (6) 
ทีพ่กั NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL /KING SAPA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ลาวไก-ช้อปป้ิงตลาดชายแดน COC LEU-ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดน
เวยีดนามกบัจนี-ชอ้ปป้ิงรา้นเยือ่ไผ-่ชอ้ปป้ิง 36 สาย 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูจ่ังหวัดลาวไก ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทาง นํา
ชม ตลาดกก๊เลีย๊ว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดชายแดนเวยีดนาม-จนี ใหท้า่นไดอ้สิระ 
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เลือกซือ้สนิคา้ ตามอัธยาศัย ที่น่ีจะมีสนิคา้ทัง้ของเวียดนามและของจีนใหนั้กท่องเทีย่วได ้
เลอืกซือ้ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสนิคา้อืน่ๆ มากมายหลากหลาย ในโซน
ดา้นหนา้ก็จะมผีลไมส้ดๆ มาวางขาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (8) 
แวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่เป็นรา้นของฝากทีม่เีอกลักษณ์ พบกับสนิคา้ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ 
อาทเิชน่ หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมอืงตาม
อัธยาศัย จากนัน้นําท่านอสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่านทีม่สีนิคา้ราคาถูกใหท้่านได ้
เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

      เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (9) 
   ทีพ่กั MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัที ่4          เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจมิ ินห์-ทําเนียบประธานาธิบดี  
บ้านพกัลุงโฮ-วดัเจดียเ์สาเดียว-ทะเลสาบตะวนัตก-เจดียเ์ฉินก๊วก-
ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ-สนามบนินอยบา่ย-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
นําท่านออกเดนิทางไปยัง สุสานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่าง
ของรัฐบรุษุอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่ไดร้ับการอาบน้ํายาเป็นอยา่งดอียูใ่นโลงแกว้
ภายในหอ้งทีค่วบคุมอุณหภูมคิงที ่ชมบา้นพักทีอ่ยู่อาศัยของท่านอดตีประธานธบิดโีฮจมินิห์
ซึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูยบ์ัญชาการในสงครามเวยีดนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(หมายเหตุ สุสานโฮจมินิหจ์ะปิดทุกวนัจนัทร,์ วนัศุกร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึ
เดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้  
จากนัน้นําท่านชม ทําเนยีบประธานาธบิด ีและบา้นพกัลุงโฮ เป็นสถานทีส่องเเห่งทีต่ัง้อยู่
ตดิกนั เป็นสถานทีท่ีเ่เสดงถงึการปลดแอกเวยีดนามออกจากการปกครองของฝรั่งเศสและเป็น
จดุทีก่อ่ใหเ้กดิประเทศเวยีดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน จากนัน้นําทา่นชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว ทีม่ี
อายุกว่า 400 ปี วัดแห่งน้ีสรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพุทธบูชาแด ่เจา้แม่กวนอมิ ซึง่ตัง้อยู่กลางสระ
บัว โดยมตีํานานไวว้่า พระเจา้หลไีทโต อยากไดโ้อรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมา
คนืวันหนึง่ ทรงสบุนิ(ฝัน) ไปว่าเห็นเจา้แม่กวนอมิ พระแม่โพธสิัตว ์ไดม้าปรากฎทีส่ระบัวและ
ไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค ์หลังจากนัน้ พระองคก์็ไดม้พีระโอรส จงึไดส้รา้งเจดยีข์นาด
เล็กทีต่ัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเพือ่เป็นการถวายสักการะแด่เจา้แม่กวนอมิ ในปี ค.ศ. 
1049 ปัจจุบันคนสว่นใหญ่มักจะมาขอพรใหไ้ดบุ้ตรกับเจา้แม่กวนอมิทีเ่จดยีเ์สาเดยีวแห่งน้ีอยู่
เสมอ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน้ําจดืที่
ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝ่ัง 17 กโิลเมตร เป็น
ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงหลวงและเป็นสถานทีท่ีน่ยิมสําหรับการพักผอ่นหยอ่นใจ มสีวน
รอบๆ ทะเลสาบที่ดงึดูดชาวบา้นหลายคนและนักท่องเที่ยวที่กําลังมองหาการพักผ่อนจาก
เมอืงทีวุ่่นวาย จากนัน้นําท่านเดนิทางไปชม เจดยีเ์ฉนิกว๊ก เป็นเจดยีท์ีส่ําคัญและเกา่แกข่อง
ชาวเวียดนาม ตัง้อยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกลก้ับทะเลสาบ
ตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งน้ีใชศ้ิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง
สถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทัง้หมด 11 ชัน้ แต่ละชัน้จะมลีักษณะเหมอืนกัน 
จากชัน้ล่างถงึชัน้บน ต่างเพียงจะมขีนาดเล็กลงตามความสูงทีช่อ่งหนา้ต่างของแต่ละชัน้จะ
เป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจา้ ตามความเชื่อของพุทธ
มหายาน ซึง่มองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เรยีงขึน้ไปตรงกัน ตัวเจดยีก์อ่สรา้งดว้ยอฐิสแีดง 
ชัน้ลา่งดา้นหนา้จะมแีทน่สําหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วบชูา ภายในมจีารกึประวัตคิวามเป็นมาทัง้ของ
เจดยีแ์ละพระศรศีากยมนีุปางปรนิพิพานทีทํ่าดว้ยทองคํา 
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เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ!!! SEN BUFFET นานาชาต ิ(11) 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนัน้นําท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจ
กลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเทีย่วมาน่ัง
พักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งน้ี ชมวดัหงอกเซนิ อยู่รมิ
ทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ 
มสีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย  
นําทานเดนิทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรุง
ฮานอย  เพื่อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ  ตรวจเช็คเอกสาร
และสมัภาระ 

เย็น       บรกิารมือ้เย็น เป็นเมนูเฝอเวยีดนาม ทสีนามบนิ  (12) 
นําทานเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย  เพื่อเดินทางกลับสู่  
กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ 
FD645 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)   

22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
วนัที ่4          เมอืงฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-วดั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 

(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่17 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565) 
1. ผูท้ ีม่อีายุต ัง้แต ่12 ปีข ึน้ไป แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส 

(Passport vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม หรอืแสดงแอปหมอพรอ้ม 

 
ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 
 
 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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 (โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทาํการจอง) 
 

อตัราคา่บรกิาร 
กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

01-04 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 5,000 
07-10 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 5,000 
08-11 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 5,000 
05-08 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 5,000 
10-13 สงิหาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
11-14 สงิหาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
12-15 สงิหาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
18-21 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 5,000 
19-22 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 5,000 
25-28 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 5,000 
26-29 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 5,000 
01-04 กนัยายน 2565 15,999 15,999 5,000 
02-05 กนัยายน 2565 15,999 15,999 5,000 
08-11 กนัยายน 2565 15,999 15,999 5,000 
09-12 กนัยายน 2565 14,999 14,999 5,000 
15-18 กนัยายน 2565 15,999 15,999 5,000 
16-19 กนัยายน 2565 14,999 14,999 5,000 
22-25 กนัยายน 2565 15,999 15,999 5,000 
23-26 กนัยายน 2565 15,999 15,999 5,000 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 5,000 
30 กนัยายน-03 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 5,000 

06-09 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 5,000 
07-10 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
12-15 ตลุาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
13-16 ตลุาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
14-17 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
20-23 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
21-24 ตลุาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
23-26 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
27-30 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 5,000 
28-31 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 5,000 

04-07 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 5,000 
11-14 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 5,000 
18-21 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 5,000 
25-28 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 5,000 
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02-05 ธนัวาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
04-07 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
07-10 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
09-12 ธนัวาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
11-14 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
23-26 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 

30 ธนัวาคม- 02 มกราคม 2566 17,999 17,999 5,000 
*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 
ราคาเด็กทารก อายตํุา่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• คา่สมัภาระน้ําหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจําตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่

อกีคร ัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผู ้
ทีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับสําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน้ี์ กําหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า 30 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ่มค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยัน
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได  ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
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จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําให ้
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจํานวนเงนิของราคาทัวร ์ 

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยันจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจํานวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้
มา หากท่านชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจําเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมัดจํา ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เง ือ่นไขการจอง การสํารองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่า
ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 การชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 หากไมช่ําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 เมื่อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
 ส่งรายชือ่สํารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งสําเนา

หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่
กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ป

ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็
ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆ 
ทัง้สิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจําเป็น

สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จาก
สายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายเุหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่เตมิได ้โปรดแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1-3 วนั 
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