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ชมนาขัน้บนัไดใหญท่ีส่ดุในโลก , ชอ้ปปิง้ตลาดดงัฮานอย ตลาด 36 สาย 
เชค็อนิแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องซาปา โมอาน่า คาเฟ ่

พเิศษ นัง่กระเชา้ขึน้สูย้อดเขาฟานซปีนั / นัง่รถไฟชมเมอืงซาปา 
อิม่อรอ่ยกบับฟุเฟต่น์านาชาต ิ/ หมอ้ไฟปลาแซลมอน 
ฟรหีมวกเวยีดนามทา่นละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

พกัที ่ซาปา 2 คนื / ฮานอย 1 คนื 
  กำหนดวนัทีเ่ดนิทาง : สงิหาคม 65 - มนีาคม 66 
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วนัแรก ดอนเมอืง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  - โบสถห์นิทีเ่ก่าแก ่– ตลาดไนตเ์มอืงซาปา 

04.20 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย ( FD ) เจา้หน้าที่บรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

06.40 น.   ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามโดยเทีย่วบนิที ่FD642 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮานอย  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

น าท่านเดินทางขึน้เหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึง่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ

ของประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยู่ในเขตจงัหวดัลาวไก ตัว

เมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี

อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวที่

ส าคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความ

หลากหลายของชาติพนัธุม์ากที่สุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองนี้

ถูกพัฒนาขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร ัง่เศส...สมยัที่เวียดนาม

เป็นอาณานิคมของฝร ั่งเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

พาท่านเช็คอินแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)  จ าลองไฮไลทข์องที่

เที่ยวแต่ละที่มารวมไวใ้หท่้านไดถ่้ายรูปท่ามกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากนี้ยงัมีเคร ือ่งดื่มจ าหน่ายให ้

ท่านไดพ้กัดื่มเคร ือ่งดื่ม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสุดโรแมนติก (ไม่รวมค่าอาหาร

และเครือ่งดืม่) พาคณะชม โบสถห์นิ The Ancient Stone Church เป็นโบสถฝ์ร ัง่เศสทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1895 

มีความโดดเด่นสวยงาม ดว้ยวสัดุอิฐสีน ้าตาลแดง ที่น่ีจะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีการเปิดไฟสีส่องสว่าง จะได ้

บรรยากาศสวยงาม น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดไนตเ์มืองซาปา มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้

พืน้เมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (2) 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง น่ังรถไฟชมเมอืงซาปา - น่ังกระเชา้ขึน้เขาฟานซปัีน (รวมค่ากระเชา้แลว้) – หมู่บา้น Cat Cat 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน น่ังรถไฟชมเมืองซาปา ท่านจะไดพ้บกบัววิทิวทศันข์องเมืองซาปาที่เต็มไปดว้ยความสดชืน่ และสูดกลิ่นอาย

ธรรมชาต ิท่านยงัจะไดพ้บกบัทุ่งนาขัน้บนัไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ไปสู่สถานนีขึน้กระเชา้ จากน้ันน าท่าน น่ังกระเชา้

ขึน้เขาฟานซปัีน ขา้มภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ขา้มเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา 
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ฟานซปัีน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีล่อยละล่องอยู่รอบๆชมทศันียภาพทีแ่สนสวยงามบนจุดชมววิในระดบัความสูง 3143 

เมตร จุดที่ไดร้บัการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทัศนแ์บบพาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศที่หนาวเย็น

ตลอดทัง้ไดเ้ดินทางมารวมตวักนัอยู่ที่น่ี ดว้ยเคร ือ่งแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ 

(ไม่รวมรถรางขึน้สู่ยอดเขาฟานซปัีน) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ (4) 

จากน้ันน าท่านชม หมู่บ้านก ัต๊ก ัต๊ (Cat Cat Village) หมู่บา้นกัต๊กัต๊

เป็นหน่ึงในหมู่บา้นเล็กๆที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้และเป็นที่รูจ้กักนัดีว่าเป็น

หมู่บา้นของชนกลุ่มน้อยชาวมง้ด า หมู่บา้นกัต๊กัต๊เป็นสถานที่ที่เหมาะส าหรบั

ทุกคนที่ตอ้งการประสบการณก์ารเดนิเขา รวมถึงสมัผสัวถิีชวีติในพืน้ทีภู่เขา

ดว้ยและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนทอ้งถิน่ หมู่บา้นกัต๊กัต๊ลอ้มรอบดว้ย

นาขา้วขัน้บนัไดบนหุบเขาทีส่วยงาม, เนินเขาทีเ่ขียวขจี และน ้าตกทีส่วยงาม 

ท าใหนั้กท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วทีน่ี่ไดเ้ห็นทวิทศันท์ีง่ดงามของซาปา 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษหมอ้ไฟปลาแซลมอน  (5) 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดตีประธานอธบิดโีฮจมินิห ์– เจดยีเ์สาเดยีว - ทะเลสาบคนืดาบ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ฮานอย ใชเ้วลาประมาณ 5 ชม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ สุสานอดีตประธานอธบิดีโฮจิมินห ์(ชมดา้น

นอก) อยู่ที่ จตุัรสับาดิงห ์ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานที่เก็บศพภายใน

บรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมิินหน์อนสงบอยู่ในโลง  

จากน้ันน าท่านไป ทะเลสาบคืนดาบ มีทะเลสาบน ้าสีเขียวอยู่ที่ใจกลาง

เมืองฮานอย (Hanoi) ทะเลสาบน ้าจืดแห่งนี้ช ื่อฮว่านเกี๋ยม (Hoan 

Kiem) แปลว่า ทะเลสาบคืนดาบ มีต านานเล่าต่อกนัมาว่า ในศตวรรษที ่

15 จกัรพรรดจิกัรพรรดิเล เหล่ย (Le Loi) ไดร้บัดาบวเิศษจากสวรรคแ์ละ

ใชด้าบน้ันต่อสูก้บักองทพัจนีจนไดร้บัเอกราช หลงัจากน้ัน วนัหน่ึง จกัรพรรดไิดล้งเรอืล่องไปในทะเลสาบพรอ้มกบัดาบ มี

เต่ายักษข์ึน้มารบัดาบวิเศษแลว้ด าลงสู่ใตน้ ้าหายไป จึงเป็นที่มาของชือ่ทะเลสาบกลางเมืองฮานอย จากน้ันใหท่้านได ้

อสิระชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 street แหล่งชอ้ปป้ิงของฮานอย  มีตน้ไมป้กคลุมสองฝั่งถนน สาเหตุทีช่ ือ่ถนน 36 มาจาก 

36 อาชพีที่ท าการคา้ขายบนถนนแห่งนี้ ตัง้แต่อดีตอย่างงานดา้นหถักรรมสอดคลอ้งกบัชือ่ถนนแต่บะเสน้ ในอดีตอย่าง 

เคร ือ่งเงนิ ผา้ไหม บนถนนแห่ง แต่ปัจจุบนัมากกว่า 36 ไปแลว้ ทีนี่จ้ะเป็นแหล่ง Shopping มีสนิคา้เกอืบทุกชนิด รา้นขาย

ชดุกฬีามีทุกแบรนดเ์พราะทีนี่เ้ป็นแหล่งผลติใหห้ลาย ๆ แบรนด ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8) 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั MOON VIEW HOTEL , HONG HA HOTEL , ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่ ฮานอย – นิงหบ์งิห ์-ตามกก๊ – วดัเฉินกว๊ก – สนามบนิฮานอย - ดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
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 จากน้ันน าทา่นเดนิทางสู่นิงหบ์งิก ์ตามกก๊ (Tam Coc) หมายถึงถ า้สามถ า้ ตามต านานกล่าวว่าถ า้นี้ถูกบรรจงสรา้งโดย 

สายลมและกระแสน ้า เมื่อคร ัง้น ้าทะเลยังท่วมถึง ซึง่ยังคงมีรอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรอืพายล่องตามแม่น ้า 

Hoang Longในชว่งแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขาสองฝั่ งแม่น ้าซึง่มีความยาวหลายกโิลเมตร Tam 

Cocตามต านานกล่าวว่าถ า้นีถู้กบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมื ่ อคร ัง้น ้าทะเลยงัท่วมถงึ ซึง่ยงัคงมีรอยคราบน ้า

ปรา  กฎเป็นหลกัฐาน ภาพทีป่รากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมือน กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกบัการ

น่ังเรอืกระจาด ล่องเรอืผ่านทอ้งน ้า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเกีย่วก็จะมีชาวไร ่ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลนิตา 

สลบักบัทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

จากน้ันน าท่านไป วดัเฉินกว๊ก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวดัที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกลช้ดิกบัทะเลสาบ

ตะวนัตกของเมืองฮานอย สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมจนีโบราณ มีความรม่ร ืน่ และบรรยากาศด ีจงึเป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่ว

ทัง้ทีช่ ืน่ชมความงามและมีศรทัธาในพระพุทธศาสนา  จากภาพมุมสูงของสถานทีต่ัง้ ทีน่ี่เหมือนตัง้อยู่บนเกาะที่ยืน่ลงไปใน

ทะเลสาบ แต่มีเสน้ทางคมนาคมเขา้ถงึที ่สิง่ปลูกสรา้งมีการวางผงัเป็นอย่างด ีใชส้สีนัทีก่ลมกลนืในโทนสเีหลอืง น ้าตาล ตดั

กบัสีเขยีวของตน้ไมใ้หญ่ที่โอบลอ้มอยู่ ในมุมถ่ายภาพจากอีกฝั่งหน่ึง จะเห็นสิ่งปลูกสรา้งสไตลจ์นี และเจดยีห์ลายช ัน้โดด

เด่น มีภาพทีส่ะทอ้นลงสู่ผืนน ้า เป็นภูมิทศันท์ีง่ดงามทัง้ยามกลางวนัและยามค ่าคนืทีม่ีการเปิดไฟส่องสว่าง 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทาง สู่ท่าอากาศยานนานาชาตฮิานอย เตรยีมตวัเดนิทางสู่กรุงเทพฯ 

20.50 น. เดนิทางกลบัสู่สนามบนิดอนเมอืง โดยเทีย่วบนิที ่FD645 

22.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

รายการท่องเทีย่วน้ีอาจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีถอืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง 
หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกั 3 ท่าน 
พกัเดีย่ว 

สงิหาคม 2565 

วนัที ่ 26-29 สงิหาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

กนัยายน 2565 

วนัที ่16-19 กนัยายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่30ก.ย.- 3ต.ค. 2565 14,899.- 3,900.- 

ตุลาคม 2565 

วนัที ่7-10 ตุลาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่14-17 ตุลาคม 2565 15,899.- 3,900.- 

วนัที ่21-24 ตุลาคม 2565 16,899.- 3,900.- 

พฤศจกิายน 2565 

วนัที ่3-6 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่10-13 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่11-14 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่17-20 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่19-22 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่24-27 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

ธนัวาคม 2565 

วนัที ่1-4 ธนัวาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่2-5 ธนัวาคม 2565 16,899.- 3,900.- 

วนัที ่8-11 ธนัวาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่9-12 ธนัวาคม 2565 16,899.- 3,900.- 

วนัที ่10-13 ธนัวาคม 2565 16,899.- 3,900.- 



 

 
BCK-FDH1 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงบิงห์ 4D3N_AUG22-MAR23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

 

ไม่รวมค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหน้าทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิาร 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุช ัน้ทศันาจร (เคร ือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เคร ือ่ง 7กก. 

✓ ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว)  

✓ ค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิแลว้ และทางบรษิทัขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิม่ ก่อนการเดนิทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเทีย่วตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ หวัหนา้ทวัรท์ีช่  านาญเสน้ทางน าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถงึ 

    ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิม่ กรุณาจ่ายเพิม่เองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมาณกโิลกรมัละ 700 บาท ขึน้อยู่กบัอตัรา 

    แลกเปลีย่น (กรุณาตดิต่อสายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย  3%   

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดนิทาง 

 

วนัที ่15-18 ธนัวาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่16-19 ธนัวาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่22-25 ธนัวาคม 2565 16,899.- 4,900.- 

วนัที ่24-27 ธนัวาคม 2565 16,899.- 4,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค.-1ม.ค. 2566 18,899.- 4,900.- 

วนัที ่31 ธ.ค.-3ม.ค. 2566 18,899.- 4,900.- 

มกราคม 2566 

วนัที ่12-15 มกราคม 2566 14,899.- 3,900.- 

กุมภาพนัธ ์2566 

วนัที ่2-5 กุมภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่3-6 กุมภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่9-12 กุมภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่16-19 กุมภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่17-20 กุมภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่23-26 กุมภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่24-27 กุมภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

มนีาคม 2566 

วนัที ่2-5 มนีาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่3-6 มนีาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที ่4-7 มนีาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที ่9-12 มนีาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่10-13 มนีาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่16-19 มนีาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่17-20 มนีาคม 2566 14,899.- 3,900.- 
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หมายเหตุ  

 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 

 ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านสละ

สทิธิก์ารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึน้ จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดนิทาง 

เง่ือนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดนิทาง (หรอืส าเนา) ส่วนทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอย่างน้อย 25 วนัก่อน

การเดนิทาง 

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื  ต่างประเทศ รวมถึง

เทีย่วบนิพิเศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้เต็มจ านวนหรอืบางส่วน ใน

กรณีทีท่่านจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง่ือนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) ส่วนทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอย่างน้อย 25 วนัก่อน

การเดนิทาง 

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื  ต่างประเทศ รวมถึง

เทีย่วบนิพิเศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้เต็มจ านวนหรอืบางส่วน ใน

กรณีทีท่่านจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหตุ  

➢ เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 

➢ ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านสละ

สทิธิก์ารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 

➢ ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึน้ จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดนิทาง 

การยกเลกิ 

**** ไม่มกีารคนืเงินมดัจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

หากไม่ไดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืค่าต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่สามารถคนืเงินได ้เน่ืองจากค่าบรกิารที่

เวยีดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีที่

ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองหรอืเจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ       

  หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบรษิทัฯ 

ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

  หากเกดิทรพัยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสูญหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

  ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัเดนิทางหรอืคืน

เงนิได ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออก

นอกประเทศได ้


