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รหสัทวัร ์VAN717 
 

เวยีดนำมเหนอื 4 วนั 3 คนื  

ฮำนอย ซำปำ 

ซุปตำร.์..พำฟิน อนิ ซำปำ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง มถินุำยน - ตลุำคม 2565 

โดยสำยกำรบนิ เวยีดนำม แอรไ์ลน ์
 ชมหมูบ่ำ้นเกำ่แกข่องชำวเผำ่มง้ หมูบ่ำ้นก ัต๊ก ัต๊ ชมน ำ้ตกทีส่วยและใหญท่ีส่ดุ น ำ้ตกซลิเวอร ์
 ขึน้กระเชำ้ลอยฟ้ำสู ่ยอดเขำฟำนซปินั ชมควำมสวยงำมของ ยอดเขำฟำนซปินั 
 ชมสสุำนวรีบรุษุแหง่โฮจมินิห ์สสุำนลงุโฮ  

 ชอ้ปป้ิง ฮำลองไนทม์ำรเ์ก็ต และ ถนนสำย 36 เกำ่ 

“มนี ำ้ด ืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 
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*รำคำไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตำมท ำเนยีม ทำ่นละ 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต ำ่กวำ่ 2 ขวบ) ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร 

**รำคำเด็กต ำ่กวำ่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถำมอกีคร ัง้** 
 

 

วนัแรก       กรงุเทพฯ - ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั - ซำปำ - ซำปำไนทม์ำรเ์ก็ต 
 

10.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิุวรรณภูม ิประต ู5 เคำนเ์ตอร ์L สำยกำร
บนิ เวยีดนำม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและ
น าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

12.30 น. ออกเดนิทำงสูท่ำ่อำกำศยำนนำนำชำตโิหนย่บำ่ย ประเทศเวยีดนำม โดย สำยกำรบนิ เวยีดนำม 
แอรไ์ลน ์(VN) เทีย่วบนิที ่VN611 

 

14.30 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตโิหนย่บำ่ย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกับเวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซำปำ เป็นเมอืงเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตาก
อากาศยอดนยิมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยดึครองของประเทศฝร่ังเศส สถาปัตยกรรม
ของบา้นเรอืนและตกึตา่งๆ รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีักษณะเป็นแบบฝร่ังเศสทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยหุบ

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

02 - 05 กรกฎำคม 2565 13,888 3,500 

09 - 12 กรกฎำคม 2565 13,888 3,500 

16 - 19 กรกฎำคม 2565 13,888 3,500 

23 - 26 กรกฎำคม 2565 13,888 3,500 

30 กรกฎำคม - 02 สงิหำคม 2565 13,888 3,500 

06 - 09 สงิหำคม 2565 13,888 3,500 

13 - 16 สงิหำคม 2565 13,888 3,500 

20 - 23 สงิหำคม 2565 13,888 3,500 

27 - 30 สงิหำคม 2565 11,888 3,500 

03 - 06 กนัยำยน 2565 13,888 3,500 

10 - 13 กนัยำยน 2565 13,888 3,500 

17 - 20 กนัยำยน 2565 13,888 3,500 

24 - 27 กนัยำยน 2565 13,888 3,500 

01 - 04 ตลุำคม 2565 13,888 3,500 

08 - 11 ตลุำคม 2565 13,888 3,500 

15 - 18 ตลุำคม 2565 13,888 3,500 

22 - 25 ตลุำคม 2565 13,888 3,500 

29 ตลุำคม - 1 พฤศจกิำยน 2565 13,888 3,500 
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เขานอ้ยใหญ่ และธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ อกีทัง้ยังตัง้อยูใ่กลก้ับยอดเขาฟานซปัีน ซึง่เป็นยอดเขาที่
สงูทีส่ดุในเวยีดนาม และเป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย ท าใหเ้มอืงซาปาแห่งนีม้อีากาศเย็นตลอด
ทัง้ปี จนกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทั่วทกุมมุโลก 

  อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชม ซำปำไนทม์ำรเ์ก็ต เป็นตลาดทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงซาปา สนิคา้ทีม่าวางขาย
สว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติขึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ทีอ่าศัยอยูท่ีซ่าปา สว่นใหญจ่ะเป็นผา้ปัก สรอ้ย 
ก าไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมอืง ผัก ผลไม ้และอาหารพื้นเมอืงมากมาย นอกจากนัน้ยังมี
รา้นอาหารสไตลฝ์ร่ังเศสเก๋ๆ  ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

ทีพ่กั โรงแรม Sapa Logde Hotel ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่อง      หมูบ่ำ้นก ัต๊ก ัต๊ - น ำ้ตกซลิเวอร ์- โบสถซ์ำปำ  
 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นก ัต๊ก ัต๊ (Cat Cat Village) หมูบ่า้นเกา่แกข่องชาวเผ่ามง้ ตลอดเสน้ทาง

ขึน้เขาลงเขา ท่านจะเห็นวถิชีวีติการเป็นอยูท่ีเ่รยีบง่ายของชาวบา้นทีน่ี่ เด็กๆวิง่เล่นจับกลุ่มอยูต่ามคัน

นา สลับกับทวิทัศน์ของผนืนาขัน้บันไดตลอดเทอืกเขา หากเป็นชว่งกอ่นฤดูเก็บเกีย่ว จะมโีอกาสได ้

เห็นทุง่นาสทีองอรา่มตา นอกจากนีร้ะหวา่งทางยงัมสีะพานขา้ม น ้าตกกนิร ีหรอื น ้าตกเตยีนซาน น ้าตก

ทีม่ตี านานคลา้ยคลงึกับวรรณกรรมไทยทีเ่ล่าถงึน ้าตกทีเ่ป็นสถานทีช่ าระร่างกายของเหล่ากนิร ีถอืเป็น

น ้าตกศักดิส์ทิธิข์องหมูบ่า้น 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม น ำ้ตกซลิเวอร ์เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุในซาปา ทีน่ีเ่ป็นน ้าตกขนาดใหญ่ ลอ้มรอบ
ดว้ยภเูขา อยูร่มิถนน และสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนตัง้แตไ่กล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะ
ลงมาจากหนา้ผาหนิ ท่านสามารถเดนิไปชัน้บนของน ้าตกได ้น ้าตกซลิเวอรเ์ป็นความมหัศจรรยท์าง
ธรรมชาตทิีไ่มค่วรพลาดในการเยีย่มชม ชาวเวยีดนามเรยีกน ้าตกนีว้า่ Thac Bac เป็นน ้าตกทีม่หีลายชัน้ 
ไหลลัดเลาะ ลดหลั่นลงมาจากหนา้ผาหนิ เป็นทวิทัศนท์ีง่ดงามมาก 
จากนัน้น าท่านชม โบสถซ์ำปำ สิง่ปลูกสรา้งทีส่รา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยทีฝ่ร่ังเศส
ปกครองเวยีดนาม ซึง่เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทีต่อ้งมาเช็คอนิกับโบสถค์รสิตแ์ห่งนี้ ซ ึง่
โบสถท์ าดว้ยหนิ สันนฐิานว่าโบสถแ์ห่งนี้สรา้งโดยชาวฝร่ังเศส และยังเป็นสถานทีป่ระกอบพธิมีสิซา
ของชาวฝร่ังเศสในชว่งวันหยดุสดุสปัดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (3) 
 น าทา่นน่ังรถไฟสู ่สถำนฟีำนสปินั ทา่นสามารถถา่ยภาพววิทวิทัศนค์วามสวยงามของซาปาไดร้ะหวา่ง

ทางขึน้ เมือ่ถงึสถานฟีานสปัิน น าทา่น ขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำฟำนซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถ
มองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แมน่ ้า ล า
ธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขัน้บันไดที่สวยงามเป็นที่ข ึน้ชือ่ของเมอืงซาปาสลับไปกับหมู่บา้นของ
ชาวเขา รวมถงึภเูขาและม่านหมอกทีเ่รยีงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังทีส่วยงาม ขณะทีก่ าลังเพลดิเพลนิ
กบัววิทวิทัศน์ทีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สู ่ยอดเขำฟำนซปิัน ทีไ่ดรั้บฉายาวา่ หลังคาแห่งอนิโด
จนี โดยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร น าท่านเดนิต่อไปอกีเล็กนอ้ยเพือ่พชิติยอดเขา
ฟานซปัิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเรส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านไดม้ายืนอยู่บน 
จุดสูงสุดของยอดเขำฟำนซปิัน พรอ้มสัมผัสกับเมฆหมอก และววิทวิทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา    
น าท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทวิทัศน์ และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนาน
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ของประเทศจนี ระหวา่งทีท่า่นอยูด่า้นนนัน้หากสภาพอากาศไมม่เีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถมองเห็น
ทวิทัศนข์องยอดเขาฮมัรองไดอ้กีดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง เมนชูำบหูมอ้ไฟปลำแซลมอ่น (4) 
ทีพ่กั โรงแรม Sapa Logde Hotel ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีส่ำม     ฮำนอย - สสุำนโฮจมินิห ์- วดัเฉนิกว๊ก - ทะเลสำบคนืดำบ - ถนน 36 สำย 
 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ฮำนอย ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม ค าว่า “ฮานอย” หมายถงึ
ตอนตน้ของแม่น ้า ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่มแม่น ้าแดง ในสมัยนัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืง
หลวง โดยใชช้ือ่ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหนิ ต่อมากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่
เมอืงเว ้เมือ่ตกเป็นส่วนหนึ่งของอนิโดจีน และฝร่ังเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็น
ทางการอกีครัง้หลังจากไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ.2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดย
ฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีว
ของเวยีดนามในปัจจบุนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (6) 
น าท่านเดนิทางสู่ สุสำนโฮจมินิห  ์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่หา้มพลาดของกรุงฮานอยอย่าง
เ ด็ดขาดคือ  สุสานโฮจิมินห์  ที่ซ ึ่ง ร่ างของอดีต
ประธานาธบิดโีฮจมินิหท์ีเ่สยีชวีติลงในปี 1969 ถูกเก็บ
ไวใ้นโลงแกว้ใหผู้ม้าเยือนไดเ้คารพและร าลึกถึง
คุณูปการของรัฐบุรุษผูน้ี้ ซ ึง่เป็นจัตุรัสที่อดีตผูน้ าอ่าน
ค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามหลังจากญีปุ่่ นไดย้อม
แพใ้นสงครามโลกครัง้ที่สองในปี 1945 ในบริเวณ
เดยีวกนัยงัมพีพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์ทีจ่ัดแสดงบา้นพัก ให ้
ไดช้มถงึชวีติอนัเรยีบงา่ยของอดตีผูน้ าอกีดว้ย 
 จากนัน้น าทา่นสกัการะ วดัเฉนิกว๊ก ซึง่เป็นวัดทีเ่กา่แก่

ของชาวพทุธในเวยีดนาม ความโดดเดน่ของวัดนีค้อืความวจิติรงดงามของเจดยีท์รงสงูสอีฐิทีม่คีวามสงู

กว่า 11 ชัน้ สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ของกรุงฮานอยถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่6 

สมัยราชวงศล์ี ้ชือ่เดมิของวัดนี้คอื คายก๊วก แปลว่า สรา้งประเทศ ภายหลังไดเ้ปลีย่นชือ่วัดเป็น เฉิน

ก๊วก แปลว่า พทิักษ์ประเทศ ทางเขา้ของวัดจะมตีน้ไมอ้ยูท่ัง้สองขา้งทางขนาบขา้งไปดว้ยทะเลสาบ

ตะวันตกทีง่ดงาม  

น าท่านเดนิทางไปยัง ทะเลสำบคนืดำบ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงฮานอย ตามต านานเล่าขานกันมาว่า ใน

สมยัทีเ่วยีดนามท าสงครามกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน แตไ่มส่ามารถ

รบชนะฝ่ายจนีได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึง่ไดล้่องเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ไดเ้จอกับเต่าตัว

หนึ่งซึง่ที่ปากนัน้ไดค้าบดาบวเิศษอยู่และไดน้ าดาบนั้นมาใหก้ับกษัตรยิ์เวียดนามเพื่อใชใ้นการท า

สงคราม เมือ่กลับไปสูร้บกบัประเทศจนีอกีครัง้ จนมชียัชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ และเมือ่เสร็จ

สิน้สงครามแลว้พระองคจ์งึไดน้ า ดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งนี้ จากนั้นน าท่านแวะ

ถ่ายภาพกับ สะพำนแสงอำทิตย์ สะพานสีแดงสด

ท่ามกลางทะเลสาบคนืดาบ เชือ่มระหว่างรมิฝ่ังกับเกาะ

เนินหยก สะพานแห่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่ง

ของกรุงฮานอย หากยืนอยู่บนสะพานท่านสามารถ

มองเห็น ศำลเจำ้เนนิหยก ตัง้อยู่บนเกาะ ซึง่เป็นเกาะ

เล็กๆ ในทะเลสาบคนืดาบ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 18 

โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแต่งไดรั้บอทิธพิลมา

จากจนี สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่เฉนิ ฮงั โด๋ว ผูน้ าการ

ตอ่ตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที ่13 ภายในเป็นวหิารชัน้เดยีว มแีทน่บชูาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้ง
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และระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนนิหยกจะเห็นเจดียโ์บราณโผล่ขึน้พน้น ้าม ีชือ่เรียกว่า

ทอ้งถิน่วา่ ทาพรัว ซึง่หมายถงึ หอคอยเตา่ ซึง่ในปัจจบุนัในชว่งเปลีย่นฤดกูาลยงัสามารถเห็นเตา่ขนาด

ใหญอ่ยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้ 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนสำย 36 เกำ่ มชีือ่เรยีกพืน้เมอืงว่า 36 เฝอเฟืองในอดตีเป็นถนนทีม่ชี ือ่เสยีงใน

 เรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกวา่ 600 ปี ในปัจจบุนัถนนแหง่นีม้สีนิคา้มากมาย เป็นแหลง่ขายของ

 ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใจกลางกรุงฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งจุใจ เชน่ 

 เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้เรอืส าเภาไมจ้ าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนามทีท่ าขึน้มาจาก

 ฝีมอืคน เวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ เป็นตน้ 

เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (7)  

ทีพ่กั โรงแรม Moon View Hotel ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ี ่    ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตโิหนย่บำ่ย - ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมู ิ
 

 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตโิหน่ยบ่ำย เพื่อเดนิทางกลับ

ประเทศไทย  

08.40 น. เดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสิุวรรณภูม ิโดย สำยกำรบนิ เวยีดนำม แอรไ์ลน ์(VN) 
เทีย่วบนิที ่VN611 

10.50 น.     เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรสลบัโปรแกรมทวัรต์ำมควำมเหมำสม โดยไมแ่จง้ให้

ทรำบลว่งหนำ้ อนัเนือ่งมำจำกเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกเหตสุุดวสิยั เชน่ เหตกุำรณ์ทำงธรรมชำต ิ

กำรเมอืง สภำพกำรจรำจรท ัง้ทำงบกและทำงอำกำศ สถำนะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภำพ

อำกำศทีไ่มเ่อือ้อ ำนวย ท ัง้นีท้ำงเรำจะค ำนงึถงึควำมปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั และกำร

บรกิำรของรถบสัน ำเทีย่ว ตำมกฎหมำยของเวยีดนำม สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภำพกำรจรำจรในวนั

เดนิทำงน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่เบีย้ประกันโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารักษาพยาบาล 50,000 US (ไมร่วมค่าใชจ้า่ยในการ

เดนิทางกลับประเทศ) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

หมำยเหตสุ ำคญั :  

เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตั๋วเครือ่งบนิไวอ้ยา่งต ่า 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์
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× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง

แฟกซ ์

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งส่งส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่ำตอ้งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่ส่ง

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนั

เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนื
คา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย
หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจริงทั ้งหมด ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่าย
การด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 
 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน ทำงบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนำ้ทวัร ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดกำรเดนิทำงทีเ่วยีดนำม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่น
กำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด/ทา่น/วัน  

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมตีราปั้มใดๆที่ไม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 


