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➢ ชมนาขั้นบนัไดใหญ่ท่ีสุดในโลก , ชอ้ปป้ิงตลาดดงัฮานอย ตลาด 36 สาย 

➢ เช็คอินแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่ 

➢ พิเศษ นัง่กระเชา้ข้ึนสูย้อดเขาฟานซีปัน / นัง่รถไฟชมเมืองซาปา 

➢ อิม่อรอ่ยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ/ หมอ้ไฟปลาแซลมอน 

➢ ฟรหีมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

➢ พกัที่ ซาปา 2 คืน / ฮานอย 1 คืน 



 
VN CIG FDH1 4D3N FD 

ก าหนดวนัที่เดินทาง : ธนัวาคม 2565 - ตลุาคม 2566 

วนัแรก ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  - โบสถห์ินที่เก่าแก่ – ตลาดไนตเ์มืองซาปา 

04.20 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย ( FD ) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

06.40 น.      ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ FD642 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮานอย  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

น าท่านเดินทางขึ้ นเหนือมุ่งหน้าสู่  เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทาง

ภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้ับชายแดนจีน อยู่ในเขต

จงัหวดัลาวไก ตวัเมืองตั้งอยู่บนระดบัความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเล

ถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่ง

ปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวท่ีส าคญัของเวียดนาม อีกทั้งยงัเป็น

ดินแดนแห่งขุนเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธุ์มากท่ีสุด

ในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพัฒนาขึ้ นเป็นเมืองตาก

อากาศของชาวฝรัง่เศส...สมยัท่ีเวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)  จ าลอง

ไฮไลท์ของท่ีเท่ียวแต่ละท่ีมารวมไวใ้ห้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบล้อมไปด้วยภูเขา 

นอกจากน้ียังมีเคร่ืองด่ืมจ าหน่ายใหท่้านไดพ้ักด่ืมเคร่ืองด่ืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ 

พรอ้มกบับรรยากาศสุดโรแมนติก (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

พาคณะชม โบสถ์หิน The Ancient Stone Church เป็นโบสถ์

ฝรัง่เศสท่ีสรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม 

ดว้ยวสัดุอิฐสีน ้ าตาลแดง ท่ีน่ีจะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนท่ีมี

การเปิดไฟสีส่องสว่าง จะไดบ้รรยากาศสวยงาม น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี 

ตลาดไนตเ์มืองซาปา มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่

ว่าจะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่าน
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สามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (2) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สอง นัง่รถไฟชมเมืองซาปา - นัง่กระเชา้ข้ึนเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเชา้แลว้) – หมู่บา้น Cat Cat 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

น าท่าน นัง่รถไฟชมเมืองซาปา ท่านจะไดพ้บกบัวิวทิวทัศน์ของ

เมืองซาปาท่ีเต็มไปดว้ยความสดช่ืน และสูดกล่ินอายธรรมชาติ 

ท่านยงัจะไดพ้บกบัทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีเรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ไปสู่

สถานนีขึ้ นกระเชา้ จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ข้ึนเขาฟานซีปัน 

ขา้มภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข ้าม

เทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวล

เมฆหมอกท่ีลอยละล่องอยู่รอบๆชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร 

จุดท่ีไดร้บัการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศท่ี

หนาวเย็นตลอดทั้งไดเ้ดินทางมารวมตวักนัอยูท่ี่น่ี ดว้ยเคร่ืองแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ (ไม่รวมรถรางข้ึน

สู่ยอดเขาฟานซีปัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ (4) 

จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้นกัต๊กัต๊  (Cat Cat Village) หมู่

บา้นกั๊ตกั๊ตเป็นหน่ึงในหมู่บา้นเล็กๆท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคน้ี

และเป็นท่ีรูจ้ักกันดีว่าเป็นหมู่บา้นของชนกลุ่มน้อยชาวมง้ด า 

หมู่บ ้านกั๊ตกั๊ตเป็นสถานท่ี ท่ีเหมาะส าหรับทุกคนท่ีต้องการ

ประสบการณก์ารเดินเขา รวมถึงสมัผัสวิถีชีวิตในพื้ นท่ีภูเขาดว้ย

และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนท้องถ่ิน หมู่บา้นกั๊ตกั๊ต

ลอ้มรอบดว้ยนาขา้วขั้นบันไดบนหุบเขาท่ีสวยงาม, เนินเขาท่ี

เขียวขจี และน ้าตกท่ีสวยงาม ท าใหนั้กท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีไดเ้ห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามของซาปา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษหมอ้ไฟปลาแซลมอน  (5) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 
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วนัที่สาม ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจมิินห ์ - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ฮานอย ใชเ้วลาประมาณ 5 ชม 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ (ชม

ดา้นนอก) อยู่ท่ี จตุัรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานท่ี

เก็บศพภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจิมินหน์อนสงบอยูใ่นโลง  

จากน้ันน าท่านไป ทะเลสาบคืนดาบ มีทะเลสาบน ้าสี

เขียวอยู่ท่ีใจกลางเมืองฮานอย (Hanoi) ทะเลสาบน ้า

จื ด แห่ ง น้ี ช่ื อฮว่ าน เก๋ี ยม  (Hoan Kiem) แปลว่ า 

ทะเลสาบคืนดาบ มีต านานเล่าต่อกันมาว่า ใน

ศตวรรษท่ี 15 จกัรพรรดิจกัรพรรดิเล เหล่ย (Le Loi) 

ได้รับดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้ดาบน้ันต่อสู ้กับ

กองทัพจีนจนได้รับเอกราช หลังจากน้ัน วันหน่ึง 

จกัรพรรดิไดล้งเรือล่องไปในทะเลสาบพรอ้มกับดาบ 

มีเต่ายกัษ์ขึ้ นมารบัดาบวิเศษแลว้ด าลงสู่ใตน้ ้าหายไป 

จึงเป็นท่ีมาของช่ือทะเลสาบกลางเมืองฮานอย จากน้ัน

ให้ท่ าน ได้ อิสระช้อป ป้ิ ง ถนนสาย 36 street 

แหล่งชอ้ปป้ิงของฮานอย  มีตน้ไมป้กคลุมสองฝั่งถนน 

สาเหตุท่ี ช่ือถนน 36 มาจาก 36 อาชีพท่ีท าการ

ค้าขายบนถนนแห่ ง น้ี  ตั้ งแต่อดีตอย่างงานด้าน

หัตถกรรมสอดคลอ้งกับช่ือถนนแต่บะเสน้ ในอดีตอย่าง เคร่ืองเงิน ผ้าไหม บนถนนแห่ง แต่ปัจจุบัน

มากกวา่ 36 ไปแลว้ ท่ีน้ีจะเป็นแหล่ง Shopping มีสินคา้เกือบทุกชนิด รา้นขายชุดกีฬามีทุกแบรนดเ์พราะ

ท่ีน้ีเป็นแหล่งผลิตใหห้ลาย ๆ แบรนด ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MOON VIEW HOTEL , HONG HA 

HOTEL , ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี่  ฮานอย – นิงหบ์ิงห ์-ตามกก๊ – วดัเฉินกว๊ก – สนามบิน

ฮานอย - ดอนเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 จาก น้ันน าท่ านเดินทางสู่ นิ งห์ บิ งก์  ตามก๊ก  (Tam Coc) 

หมายถึงถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้าน้ีถูกบรรจงสรา้งโดย 

สายลมและกระแสน ้า เมื่อครั้งน ้าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอย

คราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น ้า Hoang 

Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทัศนียภ์าพ ภูเขา

สองฝั่งแมน่ ้าซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านาน
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กล่าววา่ถ ้าน้ีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมื ่ อครั้งน ้าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้า

ปรา  กฎเป็นหลกัฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน”

เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือกระจาด ล่องเรือผ่านทอ้งน ้า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเก่ียวก็จะมี

ชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลินตา สลบักบัทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซับซอ้นราวกบัภาพสาม

มิติ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

จากน้ันน าท่านไป วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวดัท่ีอยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกลชิ้ดกับ

ทะเลสาบตะวนัตกของเมืองฮานอย สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มร่ืน และบรรยากาศดี จึง

เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวทั้งท่ีช่ืนชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  จากภาพมุมสูงของ

สถานท่ีตั้ง ท่ีน่ีเหมือนตั้งอยู่บนเกาะท่ียื่นลงไปในทะเลสาบ แต่มีเสน้ทางคมนาคมเขา้ถึงท่ี ส่ิงปลูกสรา้งมี

การวางผงัเป็นอยา่งดี ใชสี้สนัท่ีกลมกลืนในโทนสีเหลือง น ้าตาล ตดักบัสีเขียวของตน้ไมใ้หญ่ท่ีโอบลอ้มอยู ่

ในมุมถ่ายภาพจากอีกฝั่งหน่ึง จะเห็นส่ิงปลูกสรา้งสไตลจี์น และเจดียห์ลายชั้นโดดเด่น มีภาพท่ีสะทอ้นลง

สู่ผืนน ้า เป็นภูมิทศัน์ท่ีงดงามทั้งยามกลางวนัและยามค า่คืนท่ีมีการเปิดไฟส่องสวา่ง 

สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทาง สู่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิานอย เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

20.50 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบนิที่ FD645 

22.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

อตัราค่าบริการ 

วนัทีเ่ดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกั 3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

ธนัวาคม 2565 

กุมภาพนัธ ์2566 

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

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

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

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

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

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

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

มีนาคม 2566 

วนัที่ 2-5 มีนาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 3-6 มีนาคม 2566 16,899.- 3,900.- 
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วนัที่ 4-7 มีนาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที่ 9-12 มีนาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 10-13 มีนาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 16-19 มีนาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 17-20 มีนาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 30 มี.ค.- 2 เม.ย. 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 31 มี.ค.- 3 เม.ย. 2566 14,899.- 3,900.- 

เมษายน 2566 

วนัที่ 1-4 เมษายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 6-9 เมษายน 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที่ 14-17 เมษายน 2566 18,899.- 3,900.- 

วนัที่ 15-18 เมษายน 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที่ 20-23 เมษายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 21-24 เมษายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 28เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที่ 29เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

พฤษภาคม 2566 

วนัที่ 6-9 พฤษภาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 11-14 พฤษภาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 12-15 พฤษภาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 18-21 พฤษภาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 19 -22 พฤษภาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 27-30 พฤษภาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

มิถุนายน 2566 

วนัที่ 1-4 มิถุนายน 2566 15,899.- 3,900.- 

วนัที่ 2-5 มิถุนายน 2566 15,899.- 3,900.- 

วนัที่ 3-6 มิถุนายน 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที่ 8-11 มิถุนายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 9-12 มิถุนายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 15-18 มิถุนายน 2566 14,899.- 3,900.- 
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วนัที่ 23-26 มิถุนายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 29มิ.ย.-2ก.ค. 2566 14,899.- 3,900.- 

กรกฎาคม 2566 

วนัที่ 6-9 กรกฎาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 7-10 กรกฎาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 13-16 กรกฎาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 14-17 กรกฎาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 20-23 กรกฎาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 21-24 กรกฎาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 27-30 กรกฎาคม 2566 15,899.- 3,900.- 

วนัที่ 28-31 กรกฎาคม 2566 15,899.- 3,900.- 

สงิหาคม 2566 

วนัที่ 3-6 สงิหาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 4-7 สงิหาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 10-13 สงิหาคม 2566 15,899.- 3,900.- 

วนัที่ 11-14 สงิหาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที่ 12-15 สงิหาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที่ 17-20 สงิหาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 24-27 สงิหาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 25-28 สงิหาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

กนัยายน 2566 

วนัที่ 1-4 กนัยายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 7-10 กนัยายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 8-11 กนัยายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 14-17 กนัยายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 15-18 กนัยายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 21-24 กนัยายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 22-25 กนัยายน 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 28 ก.ย.-1ต.ค. 2566 14,899.- 3,900.- 

ตลุาคม 2566 

วนัที่ 5-8 ตลุาคม 2566 14,899.- 3,900.- 
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ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 700 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

วนัที่ 6-9 ตลุาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 12-15 ตลุาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที่ 13-16 ตลุาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที่ 14-17 ตลุาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 19-22 ตลุาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที่ 20-23 ตลุาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที่ 21-24 ตลุาคม 2566 16,899.- 3,900.- 
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เง่ือนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์

ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
 

เง่ือนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์

ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหต ุ 

➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจ  าและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 

หากไม่ไดร้ว่มบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์

ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการท่ีเวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 
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 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน

วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


