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  เทีย่วเวยีดนามเหนอื 3 วัน 2 คนื เก็บทกุจดุไฮไลท ์

  พักเมอืงซาปา 2 คนื สดุฟินกบัอากาศเย็นสบาย 

  Check-in CAFÉ’ สดุฮติ “MOANA SAPA” 

  น่ังรถรางจากสถานซีาปาสูส่ถานกีระเชา้ และขึน้กระเชา้ 

สูย่อดเขาฟานซปัิน (รวมในคา่ทัวร)์ 

  ชมทะเลสาบคนืดาบ-วัดหงอกเซนิ-ชอ้ปป้ิง 36 สาย 

  เมนูพเิศษ SEN BUFFET อาหารนานาชาต ิ+ ชาบหูมอ้ไฟ 

 ปลาแซลมอ่น+ไวนแ์ดงดาลัท 

  แถมฟร ี!! กระเป๋ากิ๊ฟเกช๋อปป้ิง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
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FLIGHT 

DEPARTURE :    WE560  BKK-HAN 07.45 – 09.35 น. 

RETURN          :    WE565  HAN-BKK 20.45 – 22.35 น. 

 

หมายเหต ุ

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนั

กอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าค ั  กร ุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ย ดยละเอยีด เพือ่ประ ยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิท  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใด  ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม  ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กร ี ูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่   เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ   สนามบนิ สวุรร  มูทิางบรษัิท จะไมรั่บ ดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจาก ปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากส าพอากาศ เหตกุาร ์ทาง รรมชาต ิเหตกุาร ์ทางการเมอืง ส าพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่ง  ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอด ยั ความเป็นไปไดแ้ละ ลประ ยชนข์อง ูเ้ดนิทางเป็นส าคั  
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วนัที ่1  สนามบนิสวุวรณภมู-ิสนามบนินอยบา่ย ฮานอย-เมอืงซาปา-หมูบ่า้น 

    ชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊-น า้ตกซลิเวอร ์

 

04.30 น. ค ะพรอ้มกัน   อาคารผู ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์าย

การบนิไทยสไมล ์ ดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิท  คอยใหก้ารตอ้นรับ 

แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ข ะเชค็อนิและ หลดสมั าระ   

 

 

 

 

 

 

 

 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  

ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

07.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินอยบา่ย กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม  ดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่

WE560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมา  1.50 ชัว่ มง) 

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  ่านพ ิีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศลุกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) บรกิาร

อาหารเชา้ทกุทา่น ดว้ยขนมปงัเวยีดนาม ทา่นละ 1 ชิน้ (1)  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็ก แหง่นี้เริม่ตน้เป็นเมอืงแห่งการพัก ่อน ระหว่างทาง

ใหท้่านไดพั้ก ่อนตามอั ยาศัย (ระยะทาง 245 ก ิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม.) 

เมอืงซาปา เมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยูใ่นข ะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบน เูขาขึน้ในปี พ.ศ.

2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวตา่งชาตมิาพัก อ่นในชว่งวันหยดุเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และ

เริ่มเป็นที่รูจ้ักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงท าใหปั้จจุบันที่นี่ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก

บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บรเิว นี้ก็มวีถิีชวีติที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดว้ยนา

ขัน้บนัไดทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห ์

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (2) 
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น าท่านชม หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊ หรอื CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเ ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติ

ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได ตลอดการเดนิทางเทา้จะมี

บา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว  

 

จากนัน้น าท่านชม น า้ตกซลิเวอร ์(Silver Waterfall) เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงาม และสามารถ

มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนตัง้แต่ระยะไกล มคีวามสงูประมา  100 เมตร มหีลาย ระดับชัน้ สายน ้าไหลลัด

เลาะตามหนา้ าลงมาอยา่งสวยงาม ทา่นสามารถเดนิชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ต่าง   เพือ่เก็บ

 าพความประทับใจ พรอ้ม าพทีร่ะลกึบรเิว สะพานชมววิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาทุกท่านอสิระชอิปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (3)  

ทีพ่กั   NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

(ชือ่ รงแรมทีท่า่นจะเขา้พกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นเดนิทาง) 
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วนัที ่2 Moana sapa Café-น ัง่รถรางเมอืงซาปา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้สูย่อดเขาฟานซปิัน-ตลาด 

LOVE MARKET 

 

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของ รงแรม (4) 

  

น าท่านเช็คอนิ Moana sapa Café แลนดม์ารค์แห่งใหมข่อง

เมอืงซาปา ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ และเพลดิเพลนิกับ

สายหมอกจาง  พรอ้มกับบรรยากาศสุดฟิน อสิระใหถ้่าย าพ

ตามอ ัยาศัย  

 

 

 

จากนัน้น าทา่นน ัง่รถรางเมอืงซาปา จากสถานซีาปาสูส่ถานกีระเชา้ เพือ่ขึน้ยอดเขาฟานซปัีนระยะทาง

ประมา  2 ก ิลเมตร ทา่นจะไดส้มั ัสกับความสวยงามของ รรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง เมือ่ถงึสถานี

กระเชา้  

 

น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าเพือ่ข ึน้สูย่อดเขาฟานซปิัน ยอดเขาสงูสุดแห่งเวยีดนามและใน มู ิาคอนิ

 ดจนีจนไดรั้บการกลา่วขานวา่ “หลังคาแหง่อนิ ดจนี” สงูทีส่ดุในอนิ ดจนีบนความสงูจากระดับน ้าทะเล

ปานกลาง 3,143 เมตร (ราคาทวัรร์วมคา่บรกิารขึน้รถรางจากสถาน ีM gallery ถงึสถานกีระเชา้ 

และรวมคา่กระเชา้แลว้) 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (5) 

 

พาทุกท่านอสิระชอิปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั (6) 

ทีพ่กั   NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

(ชือ่ รงแรมทีท่า่นจะเขา้พกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นเดนิทาง) 

 

วนัที ่3          ซาปา-เมอืงฮานอย-สสุานประธานาธบิด ีฮจมินิห-์ท าเนยีบประธานาธบิด ี บา้นพกัลุง ฮ-ทะเลสาบ

คนืดาบ-วดัหงอกเซนิ-ชอ้ปป้ิง 36 สาย-สนามบนินอยบา่ย-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของ รงแรม (7) 

 

น าทา่นออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงฮานอย ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้ก อ่นตามอ ัยาศัย จากนัน้น าทา่นไปยงั 

สสุานประธานาธบิด ีฮจมินิห ์สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมรา่งของรัฐบรุษุอาว ุสอดตีประ านา บิด ีฮจิ

มนิห ์ซึง่ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอยา่งดอียูใ่น ลงแกว้ ายในหอ้งทีค่วบคุมอ ุห มูคิงที ่ชมบา้นพักทีอ่ยู่

อาศัยของทา่นอดตีประ าน บิด ีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศูนยบ์ั ชาการในสงครามเวยีดนาม (หมาย

เหต ุสสุาน ฮจมินิหจ์ะปิดทกุวนัจนัทร,์ วนัศกุร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายน

ของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้  

 

จากนัน้น าทา่นชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีและบา้นพกัลุง ฮ เป็นสถานทีส่องเเห่งทีต่ัง้อยูต่ดิกัน เป็น

สถานที่ที่เเสดงถงึการปลดแอกเวียดนามออกจากการปกครองของฝร่ังเศสและเป็นจุดที่ก่อใหเ้กดิ

ประเทศเวยีดนามสมยัใหม ่

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ!!! SEN BUFFET นานาชาต ิ(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ

นักทอ่งเทีย่วมาน่ังพัก อ่นบรเิว รมิทะเลสาบแหง่นี้  
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ชมวดัหงอกเซนิ อยูร่มิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็ก  ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส ถอืเป็น

เอกลักษ ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนัน้น าท่านอสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มสีนิคา้

ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ า้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่ง   ล  

 

เย็น บรกิารมือ้เย็น เมนเูฝอเวยีดนามตน้ต ารบั (9) 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรงุฮานอย  เพือ่เดนิทางกลับสู่

กรงุเทพ  ตรวจเชค็เอกสารและสมั าระ 

 

น าทานเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ  

ตรวจเชค็เอกสารและสมั าระ 

20.45 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพ   ดยสายบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE565 (ใชร้ะยะเวลา

ในการเดนิทางประมา  1.40 ชัว่ มง)   

22.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ดยสวัสด ิาพ 

 

 

( ปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 

(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่1 เดอืนมถินุายน พ.ศ.2565) 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน 

2. ผูท้ ีเ่ดนิทางเขา้ประเทศเวียดนาม แสดงเอกสารการฉีดวคัซีนป้องกนั ควดิครบ ดส (Passport 

vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม หรอืแสดงแอปหมอพรอ้ม 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 



Page 8 of 12 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการ 
 

เดนิทาง 

ราคาตอ่ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว  

01-03 ตลุาคม 2565 ส-จ 13,999 3,500 

15-17 ตลุาคม 2565 ส-จ 15,999 3,500 

21-23 ตลุาคม 2565 ศ-อา 15,999 3,500 

22-24 ตลุาคม 2565 ส-จ 16,999 3,500 

09-11 ธนัวาคม 2565 ศ-อา 15,999 3,500 

10-12 ธนัวาคม 2565 ส-จ 15,999 3,500 

23-25 ธนัวาคม 2565 ศ-อา 16,999 3,500 

24-26 ธนัวาคม 2565 ส-จ 16,999 3,500 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

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

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมม่รีาคาเด็ก และไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้ 

เนือ่งจากเป็นราคา ปร มช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิ ดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ าษีสนามบนิ และ รรมเนียมเชือ้เพลงิ)  

ตั วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรด เป็นชัน้ รุกจิได ้และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ ไมส่ามารถเลือ่นวันได ้

 คา่สมั าระน ้าหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 

 

ส าค ั  กร ุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ย ดยละเอยีด เพือ่ประ ยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิท  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใด  ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม  ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กร ี ูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่   เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ   สนามบนิ สวุรร  มูทิางบรษัิท จะไมรั่บ ดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจาก ปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากส าพอากาศ เหตกุาร ์ทาง รรมชาต ิเหตกุาร ์ทางการเมอืง ส าพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่ง  ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอด ยั ความเป็นไปไดแ้ละ ลประ ยชนข์อง ูเ้ดนิทางเป็นส าคั  
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 คา่ รงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง  ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถ คช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรม รรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกร ีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่ง

การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการส ูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครอง รคประจ าตวัของ ูเ้ดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่า รรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีคร ัง้ 

(เนือ่งจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับ ูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้

ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

 คา่ รรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

 คา่ าษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่  ายหลังจากทางบรษัิท ไดอ้อกขาย ปรแกรมนีไ้ปแลว้ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่ ทรศัพท ์ ล  

 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

  าษีหัก   ทีจ่า่ย 3% และ าษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนด ูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง  ดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ ีูเ้ดนิทางขัน้

ต ่า 20 ท่าน หากม ีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิท  ขอสงวนสทิ ใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิ ายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิท  

จะไมรั่บ ดิชอบใด  ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กร ุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิ ายในประเทศทกุครัง้ 

 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุาร ์ใด  ต่อท่าน

ก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่าน

ถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิท

  ขอสงวนสทิ ิม์อินุ าตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใด  ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคา

ทัวร ์ 

 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวน ูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
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การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่าน

ช าระเงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของ ูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง

เปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิท  คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิท   

 

เงือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 กรณุาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 11,000 บาท  ายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กร ีลกูคา้ท า

การจองกอ่นวันเดนิทาง ายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิ ิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิท  จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่

พักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง ดยอตั นมตั ิ

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุ าตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิท ถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง  ูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

(Passport) มาให ้ทางบรษัิท ขอสงวนสทิ ิไ์มรั่บ ดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ ดิพลาดจากการสะกด

ชือ่-นามสกลุ และอืน่  เพือ่ใชใ้นการจองตั วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั ว ดยสาร ายในประเทศ (กร ีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตร ดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัร ดยสาร ดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิ ิไ์มรั่บ ดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในค ะของท่านม ีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก,  ูส้งูอาย,ุ ม ีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่ มงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิ ายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่ค ะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล

ค ะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคา ปร มช ัน่  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทาง ดยไมใ่ชค่วาม ดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิ ิไ์มรั่บ ดิชอบ และไม่

คนืค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากร ีใด ทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิส วีซา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

น ยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ล  

 กร ีตอ้งการเปลีย่นแปลง ูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นออกเดนิทาง กร ีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ

สงวนสิท ิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึ้นจริงทัง้หมด ทั ้งนี้ข ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ

กระบวนการของแตล่ะค ะ เป็นส าคั ดว้ย กร ุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกร ีพเิศษ 
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หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 

20 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกร ีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชัว่ มง ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทาง

บรษัิท จะถอืวา่ทา่นสละสทิ กิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใด  ทัง้ส ิน้  

 ตั วเครือ่งบนิเป็นตั วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มค ะไมว่า่จะดว้ยเหต ุลใด ก็ตาม 

ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิท  ขอสงวนสทิ ิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ  ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่ง   

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิท  อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารอง รงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้  ดย รงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน ปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิ ขิอง รงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   ดยมหีอ้งพักส าหรับ ูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้ ดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง ูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของ รงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กร ีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple  รงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิ ใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว  ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 บรษัิท  ขอสงวนสทิ ิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บ ดิชอบใด  ในกร ีทีสู่ หาย ส ูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับ ดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การ

นัดหยดุงาน,  ยั รรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิท  ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ย

ทกุอยา่งทางบรษัิท  ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกิดทรัพย์สนิสู หายจากการ จรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสู หายที่เก ิดจากความประมา ของตัว

นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิ คิวามรับ ดิชอบใด  ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิท ไมรั่บ ดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กร ี ูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหต ุลใด  

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิ ิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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 ปรดทราบ 
 

1. กรุ าช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออก ดยอัต นมัตเิพื่อเปิด อกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่  ดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

 ปรแกรมทวัร ์
2. ในกร ีทีเ่กดิเหตุใด จนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มให ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน  ัย

 รรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ  ล  บรษัิท จะพยายามหา ปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุาร ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิท ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหา ปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใด กับบรษัิท  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิท ยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ย ปรแกรมทวัร ์

3. กร ีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ ลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิท ขอสงวนสทิ ไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกร ี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบ ลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิา งานในชว่งนัน้ ของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบ ลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปั หาดงักลา่ว บรษัิท ขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบ ลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุ าแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุ ายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

 า่น บรษัิท จะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย ปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิท จะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกร ีพเิศษ บรษัิท จะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิาร าอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิ ิข์องสถานฑตู ดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหต ุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกร ี หา
กวซีา่ไม ่า่นบรษัิท จะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย ปรแกรมทวัร ์

8. กร ีสายการบนิปฏเิส การออกตั วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกร ีใด บรษัิท จะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ย ปรแกรม 
9. การอนุ าตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิ ิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหต ุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุ าตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิท ถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย ปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใด ทีจั่ดไวใ้น ปรแกรมทัวร ์บรษัิท ถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิ ใินการใชบ้รกิาร

นัน้ และจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิท  สงวนสทิ ยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวน ูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิท ก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใด  บรษัิท ยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กร ีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิท สงวนสทิ หิักคา่ รรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปั หากระเป๋าเดนิทางส ูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิท ขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่ง ดยแบง่

สมั าระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่ หลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กร ีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกร ีกระเป๋าเดนิทางส ูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางส ูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับ ดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคั  ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ า้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13.  ดยปกต ิ ปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรม รรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุ าพทกุกร ี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  รคประจ าตัว  ล  บรษัิท ขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุ าพระหวา่งเดนิทางไวเ้ ือ่
กร ีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่ง  หากตอ้งการกรุ าแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.   ปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิท เป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็น ูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็น ูด้ าเนนิการทัวร์

 ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิท ขอจ ากัดความรับ ดิชอบใด ไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บ ัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆใน ปรแกรมทวัรน์ี ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจ ปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


