
#13918 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน ชม
หุบเขาปากมังกร ข้ึนยอดเขาฟานซิปน บิน VJ
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หุบเขาปากมังกร หมูบานชาวเขากาตกาต นํ้า
ตกกั๊ตกั๊ต นํ้าตกซิลเวอร ตลาดเลิฟ จัตุรัสบาดิงห สุสานโฮจิมินห ทําเนียบ
ประธานาธิบดี บานพักโฮจิมินห วัดเจดียเสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   

Holiday
sapa
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 ซาปา - ภูเขาฮามรอง - หมูบานชาวเขากัต๊กัต๊ - น้ําตกกัต๊กัต๊ - น้ําตกสีเงิน (นาตกซิลเวอร) -
กระเชาไฟฟาฟานซีปัน - เขาฟานซีปัน - ตลาด LOVE MARKET   

Holiday
Sapa
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย - บาน
พักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา   

Delight
Hotel
Hanoi
หรือเทียบ
เทา

4 ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

11.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

บาย

14.00 น. ออกเดินทางสูเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินViet Jet Air เท่ียวบินท่ี VJ902 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานสูตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของ
เวียดนาม

เน่ืองจากพีเรียตเดินทางตั้งแต 27 ตุลาคม 62 เป็นตนไป ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน จึงขอนัดหมายทุกทาน
ตามกําหนดดานลางน้ี

12.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

15.05 น. ออกเดินทางสูเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินViet Jet Air เท่ียวบินท่ี VJ902

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานสูตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของ
เวียดนาม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 ซาปา - ภูเขาฮามรอง - หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต - น้ําตกก๊ัตก๊ัต -
น้ําตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร) - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขา
ฟานซีปน - ตลาด LOVE MARKET

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชมเมืองซาปา

ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซ่ึงทานจะได ชมทะเลหมอกท่ีปกคลุมท่ัวเมืองซาปา ชมดอกไมเมือง
หนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา นําทานเดินเทาขึ้นไปเท่ียวบนภูเขาลูก อันเป็นแหลงศึกษา
หาความรูทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุไมนานาชนิดท่ีหายากตลอดจนไมดอกเมืองหนาวนานาพันธุสวยสดงดงามมากใน
ชวงฤดูหนาว จากนั้นขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกน้ี ซ่ึงทําเป็นบันไดสลับกับทางเดินเทาพ้ืนราบผานสวนหินธรรมชาติรูป
รางแปลกตา จนถึงบนจุดชมวิวเพ่ือถายภาพของเมืองซาปา รายลอมไปดวยเทือกเขาหวางเหล่ียนเซ่ินและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็น
ยอดเขาฟานซีปัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทานชม หมูบานชาวเขากาตกาต เป็นชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซาปา ชมทิวทัศนอันสวยงาม ชมไรนาขั้นบันไดของชาว
เขา ซ่ึงปลูกกระจัดกระจายไปท่ัวท้ังเขา สวยงามดังภาพวาด นําทานเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยูของชาวเขาภายในหมูบาน ชม
สินคาพ้ืนเมืองของท่ีระลึก ชมชีวิตพ้ืนถิ่นของชนเผาหลากหลาย โดยเฉพาะมงดําและเผาเยาแดง และเลือกซ้ือสินคาหัตถกรรม
ของชาวเขาภายในหมูบาน ชมน้ําตกกัต๊กัต๊ อีกหน่ึงความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา

จากนั้นนําทานชม น้ําตกซิลเวอร (Silver Waterfall) เป็นน้ําตกท่ีมีความสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ตั้งแตระยะไกล

จากนั้นทานสูฟานซีปัน จุดท่ีไดรับการขนานมานวาเป็นหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศนแบบพาโนรามาพรอมสัมผัสอากาศท่ี
หนาวเย็นตลอดท้ังปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ (คาใชจายในการขึ้นกระเชาเพ่ือสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน รวมในคาบริการ
ทัวรแลว แตไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขา)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล

นําทานอิสระชอปป้ิงท่ี ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปป้ิงมากมาย

พักท่ี Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา

ซาปา

ภูเขาฮามรอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยูหางไปประมาณ 400 กิโลเมตร
จากเมืองฮานอย เมืองน้ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองนั้นเป็นจุด
สนใจของนักทองเท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

เป็นภูเขาประจําเมืองซาปา ซ่ึงเคยถูกโวตใหเป็น 1 ใน 8 สถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลกเพ่ือชม
พระอาทิตยตกดิน หน่ึงในจุดเดนของเขาลูกน้ีคือ "สวนหิน" ซ่ึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต
กลับงดงามเหมือนงานศิลปะชิ้นหน่ึง



 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต

นํ้าตกกั๊ตกั๊ต

นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)

กระเชาไฟฟาฟานซีปน

เขาฟานซีปน

 บาย

เป็นหมูบานชาวเขาท่ีมีชื่อเสียงของซาปา ตั้งอยูท่ีเชิงเขา Muong Hoa หางจากเมืองซาปา
ไปเพียง 3 กิโลเมตร หมูบานน้ีกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ
Dzao หลายเผามารวมกันจากพ้ืนท่ีภูเขาอ่ืนๆ ในเวียดนามเหนือ พวกเขาเริ่มปลูกขาวและ
ขาวโพดในภูมิภาคเชนเดียวกับการทอผาและงานหัตกรรมตางๆ ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวแลนมารคท่ีพลาดไมไดหากไดมาเยือนซาปา

เป็นน้ําตกท่ีอยูใกลกันกับหมูบานชาวเขากัต๊กัต๊ ถือเป็นอีกหน่ึงความสวยงามตาม
ธรรมชาติของเมืองซาปา

เป็นน้ําตกท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร ไหล
ลัดเลาะลงมาจากหนาผาหินลงมาสรางความสวยงาม นักทองเท่ียวนิยมมายืนถายภาพกัน
เป็นจํานวนมาก เป็นน้ําตกของภูหามโรง ซ้ือมีความสูงมากกวา100เมตร น้ําตกลงมาตาม
ทางซ่ึงแยกน้ําเป็นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็นอันดับตนๆของเวียดนาม

น่ังกระเชาไฟฟาเดินทางขึ้นสูฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด
จีน จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร ระหวาทางขึ้นจะไดเห็นวิวของเมืองซาปาและแนวเทือกเขาสูงอัน
สวยงามจากมุมสูง

เป็นภูเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนือระดับ
น้ําทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ท่ีน่ีไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน"

ตลาด LOVE MARKET คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร สุกี้ปลาแซลมอล

เป็นตลาดท่ีนักทองเท่ียวสามารถเดินชมสินคาทองถิ่น และบรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทาง
มารวมตัวกันอยูท่ีน่ี ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ



วันท่ี 3 ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห -
ทําเนียบประธานาธิบดี - บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว -
ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา

 Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

จากนั้นนําทานกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตชื่อดัง

นําทานชมจัตุรัสบาดิงห สถานท่ีท่ีทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศส

ชมสุสานโฮจิมินห ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจิมินห นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับอากาศท่ีขัดตอความประสงค
ของทานท่ีตองการใหเผาศพ(ปิดไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร) นักทองเท่ียวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบ
และสํารวม เขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํากลองถายรูป กระเปาสะพาย หรือกระเปาถือเขาไปโดยเด็ดขาด

นําทานชมทําเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใชเป็นท่ีรับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลืองท้ังหลัง มีทหารเฝาหามเขาไป
ใกล แตมีเชือกกั้นใหถายรูปไดในระยะไกล

ชมบานพักโฮจิมินห บานพักสรางดวยไมท้ังหลัง ยกพ้ืนดวยเสาสูง ชั้นลางโปรงไมมีผนัง เป็นท่ีพักผอนและตอนรับแขก ชั้น
บนสุดเป็นหองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานจะเรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยางท่ีดี

ทานชมวัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก สรางดวยไมท้ังหลัง เป็นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนตนเสา
เดียวปักอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10กร

จากนั้นนําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทองเท่ียวมาน่ังพักผอน
บริเวณริมทะเลสาบแหงน้ี

ชมวัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณอยาง
หน่ึงของกรุงฮานอย

นําทานชอปป้ิงอยางจุใจอยูท่ี ถนน 36 สาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา

ฮานอย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อินเตอรบุฟเฟต

 บาย



จัตุรัสบาดิงห

สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห

ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย

บานพักลุงโฮ

วัดเจดียเสาเดียว

ทะเลสาบคืนดาบ

เป็นสถานท่ีท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหประกาศความเป็นเอกราชใหแกเวียดนามจาก
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1945 และตัวจัตุรัสนั้นถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุมปฏิวัติ ท่ีไดขับไลชาว
ฝรั่งเศสท่ีมายึดครองเวียดนาม

เป็นอนุสรณท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย
ไมไกลจากจัตุรัสบาดิงห เป็นสถานท่ีท่ีทานโฮจิมินหไดยืนประกาศเอกราชใหกับประเทศ
เวียดนาม

ทําเนียบน้ีตั้งอยูในเมืองฮานอย เคยเป็นท่ีทํางานของคนมีอํานาจสูงสุดอินโดจีน มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงโคโลเนียลทาสีเหลืองท้ังหลังท่ีฝรั่งเศสสรางขึ้นในปี 1901 ปัจจุบัน
เป็นท่ีรับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทําเนียบมีสวนดอกไมและสระน้ําท่ีมีบรรยากาศ
อันรมรื่น

เป็นบานท่ีลุงโฮ หรือทานโฮจิมินห ท่ีไดอยูอาศัยท่ีน่ีเป็นเวลา12 ปี (1958-1969) เป็น
บานรูปแบบพ้ืนบานซ่ึงถูกเก็บรักษาไวหลังจากทานไดยายออก เน่ืองจากเป็นเปาหมาย
โจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันไดเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหทุกคนเขาชมได

ท่ีน่ีถูกสรางเมื่อเกือบพันปีท่ีแลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยนั้นยังไมเคยมีลูก
และก็ฝันวา มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว แลวก็พบและตกหลุมรักกับสาวชาวบาน
แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียท่ีมีเสาเดียวกลางนาเหมือนกับ
ดอกบัวในบอน้ําท่ีฝันเห็น

เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ซ่ึงเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว แตเพราะ
ตํานานท่ีวากันวา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับ
บนเรือในทะเลสาบ ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพ่ือเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักร
พรรดิเล เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในน้ํา จึงไดชื่อใหมวา
ทะเลสาบคืนดาบ



วันท่ี 4 ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

่ ่ ่

วัดหง็อกเซิน

ถนน 36 สายเกา

เป็นวัดท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซ่ึงมีหนาตาท่ีเป็น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพ้ืนท่ีเมื่อ
150 ปีท่ีแลว

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุกร-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีนั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย กรุงฮานอย เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

บาย

12.15 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินViet Jet Air เท่ียวบินท่ี VJ901 (ใชระยะเวลาในการเดิน
ทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนอยไบ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ี

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

- เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน

- หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีเวียดนาม
เป็นแบบเหมาจาย

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

- กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*
 

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

- การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

- คาท่ีพักหองคู ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

- คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

- คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

- คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

- คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ

- คาปรับสําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)

- คาทําหนังสือเดินทาง 

- คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง

- คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

- คาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากไทย แลวแตสินน้ําใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง



หมายเหตุ
- สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯจะถือวาทานใด

ยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ

- รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

- ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอนการเดินทางแลว

- บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินทางขาไป เทานั้น

- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

- ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

- ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

- ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
1,000 บาท/ทริป/ทาน

- ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน 

- สวนคาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจของทาน

- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การยกเลิก
- ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 15 วัน กอนการ

เดินทาง)

- กรณีเจ็บปวยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเล่ือนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ตามความเป็นจริง 

- ในกรณีเจ็บปวยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 


