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� ชมนาขั�นบันไดใหญ่ที�สุดในโลก , ชอ้ปปิ� งตลาดดังฮานอย ตลาด !" สาย 
� เช็คอินแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่ 
� พิเศษ นั �งกระเชา้ขึ� นสูย้อดเขาฟานซีปัน / นั �งรถไฟชมเมืองซาปา 
� อิ�มอร่อยกับบุฟเฟ่ตน์านาชาติ / หมอ้ไฟปลาแซลมอน 
� ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 5 ใบ และ Wi-Fi on Bus 
� พักที� ซาปา ? คืน / ฮานอย 5 คืน 



 

 

กาํหนดวันที�เดินทาง : ธันวาคม ?C"C - ตุลาคม ?C"" 
วันแรก ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  - โบสถหิ์นที�เก่าแก่ – ตลาดไนตเ์มืองซาปา 
EF.?E น. พรอ้มกันที� สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอรส์ายการบินแอร์เอเชีย ( FD ) เจา้หน้าที�บริษัทฯคอยใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน 
E".FE น.      ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเที�ยวบินที� FD642 
EN.!E น. เดินทางถึง สนามบินฮานอย  หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

นําท่านเดินทางขึ. นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ�งตั.งอยู่ทาง
ภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกั้บชายแดนจีน อยู่ในเขต
จังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั.งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับนํ.าทะเล
ถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที�นี�จึงเป็นแหล่ง
ปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวที�สําคัญของเวียดนาม อีกทั.งยังเป็น
ดินแดนแห่งขุนเขาที�มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที�สุด
ในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี. ถูกพัฒนาขึ. นเป็นเมืองตาก
อากาศของชาวฝรั �งเศส...สมัยที�เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั �งเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ C ชั �วโมง)  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)  จําลอง
ไฮไลท์ของที� เที�ยวแต่ละที�มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที�โอบล้อมไปด้วยภูเขา 
นอกจากนี. ยังมีเครื�องดื�มจําหน่ายใหท้่านได้พักดื�มเครื�องดื�ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ 
พรอ้มกับบรรยากาศสุดโรแมนติก (ไม่รวมค่าอาหารและเครื�องดื�ม) 

พาคณะชม โบสถ์หิน The Ancient Stone Church เป็นโบสถ์
ฝรั �งเศสที�สร้างมาตั.งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม 
ดว้ยวัสดุอิฐสีนํ.าตาลแดง ที�นี�จะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนที�มี
การเปิดไฟสีส่องสว่าง จะไดบ้รรยากาศสวยงาม นําท่านชอ้ปปิ. งที� 
ตลาดไนตเ์มืองซาปา มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปปิ. งมากมาย ไม่
ว่าจะเป็นสินค้าพื. นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่าน
สามารถชอ้ปปิ. งใหอ้ย่างจุใจ 

คํ �า  รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร  (2) 
นาํท่านเขา้สู่ที�พัก LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดับ ! ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 

วันที�สอง นั �งรถไฟชมเมืองซาปา - นั �งกระเชา้ขึ� นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเชา้แลว้) – หมู่บา้น Cat Cat 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

นําท่าน นั �งรถไฟชมเมืองซาปา ท่านจะไดพ้บกับวิวทิวทัศน์ของ
เมืองซาปาที�เต็มไปด้วยความสดชื�น และสูดกลิ�นอายธรรมชาติ 
ท่านยังจะไดพ้บกับทุ่งนาขั.นบันไดที�เรียงรายเป็นขั.นสวยงาม ไปสู่
สถานนีขึ. นกระเชา้ จากนั.นนําท่าน นั �งกระเช้าขึ� นเขาฟานซีปัน 
ข้ามภูเขากว่า E กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ FG นาที ข้าม
เทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวล
เมฆหมอกที�ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที�แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง IFJI เมตร 
จุดที�ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศที�
หนาวเย็นตลอดทั.งไดเ้ดินทางมารวมตัวกันอยู่ที�นี� ด้วยเครื�องแต่งกายประจําเผ่าต่างๆ (ไม่รวมรถรางขึ� น
สู่ยอดเขาฟานซีปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ตน์านาชาติ  (F) 
จากนั.นนําท่านชม หมู่บ้านกั iตกั iต (Cat Cat Village) หมู่
บา้นกัKตกัKตเป็นหนึ�งในหมู่บา้นเล็กๆที�เก่าแก่ที�สุดในภูมิภาคนี.
และเป็นที�รู ้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวม้งดํา 
หมู่บ้านกัKตกัKตเป็นสถานที�ที�เหมาะสําหรับทุกคนที�ต้องการ
ประสบการณ์การเดินเขา รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตในพื. นที�ภูเขาดว้ย
และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนท้องถิ�น หมู่บ้านกัKตกัKต
ลอ้มรอบดว้ยนาขา้วขั.นบันไดบนหุบเขาที�สวยงาม, เนินเขาที�
เขียวขจี และนํ.าตกที�สวยงาม ทําใหน้ักท่องเที�ยวที�มาเที�ยวที�นี�ไดเ้ห็นทิวทัศน์ที�งดงามของซาปา 

คํ �า  รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษหมอ้ไฟปลาแซลมอน  (5) 

นาํท่านเขา้สู่ที�พัก LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดับ ! ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที�สาม ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห ์ - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน !" สาย 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

ไดเ้วลาอันสมควรนาํท่านเดินทางสู่ฮานอย ใชเ้วลาประมาณ C ชม 
เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (n) 

จากนั.นนําท่านเข้าสู่ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ (ชม
ดา้นนอก) อยู่ที� จัตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานที�
เก็บศพภายในบรรจุศพอาบนํ.ายาของโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลง  



 

 

จากนั.นนําท่านไป ทะเลสาบคืนดาบ มีทะเลสาบนํ.าสี
เขียวอยู่ที�ใจกลางเมืองฮานอย (Hanoi) ทะเลสาบนํ.า
จื ด แห่ ง นี. ชื� อ ฮ ว่ าน เกีS ย ม  (Hoan Kiem) แป ล ว่ า 
ทะเลสาบคืนดาบ มีตํานานเล่าต่อ กันมาว่า ใน
ศตวรรษที� FG จักรพรรดิจักรพรรดิเล เหล่ย (Le Loi) 
ได้รับดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้ดาบนั. นต่อสู ้กับ
กองทัพจีนจนได้รับเอกราช หลังจากนั. น วันหนึ� ง 
จักรพรรดิได้ลงเรือล่องไปในทะเลสาบพร้อมกับดาบ 
มีเต่ายักษ์ขึ. นมารับดาบวิเศษแล้วดําลงสู่ใตน้ํ. าหายไป 
จึงเป็นที�มาของชื�อทะเลสาบกลางเมืองฮานอย จากนั.น
ให้ท่ าน ได้  อิสระช้อป ปิ� ง ถนนสาย  36 street 
แหล่งช้อปปิ. งของฮานอย  มีตน้ไม้ปกคลุมสองฝั�งถนน 
สาเหตุที� ชื�อถนน  36 มาจาก 36 อาชีพที�ทํ าการ
ค้าขายบนถนนแห่งนี.  ตั. งแต่ อดีตอย่างงานด้าน
หัตถกรรมสอดคล้องกับชื�อถนนแต่บะเส้น ในอดีต
อย่าง เครื�องเงิน ผา้ไหม บนถนนแห่ง แต่ปัจจุบันมากกว่า 36 ไปแลว้ ที�นี. จะเป็นแหล่ง Shopping มีสินค้า
เกือบทุกชนิด รา้นขายชุดกีฬามีทุกแบรนด์เพราะที�นี. เป็นแหล่งผลิตใหห้ลาย ๆ แบรนด์ 

คํ �า  รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร (N) 
นาํท่านเขา้สู่ที�พัก MOON VIEW HOTEL , HONG HA HOTEL , ระดับ ! ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที�สี�  ฮานอย – นิงหบิ์งห ์-ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย - ดอนเมือง 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 จากนั. นนํ าท่ านเดินทางสู่ นิ งห์ บิ งก์  ตามก๊ก  (Tam Coc) 
หมายถึงถํ.าสามถํ.า ตามตํานานกล่าวว่าถํ.านี. ถูกบรรจงสร้างโดย 
สายลมและกระแสนํ.า เมื�อครั.งนํ.าทะเลยังท่วมถึง ซึ�งยังคงมีรอย
คราบนํ.าปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่นํ.า Hoang 
Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทัศนีย์ภาพ ภูเขา
สองฝั�งแม่นํ.าซึ�งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตํานาน
กล่าวว่าถํ.านี. ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสนํ.า เมื�  อครั.ง
นํ.าทะเลยังท่วมถึง ซึ�งยังคงมีรอยคราบนํ.าปรา  กฎเป็นหลักฐาน 
ภาพที�ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน 
กุย้หลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั�งเรือกระจาด ล่องเรือผ่าน
ทอ้งนํ.า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเกี�ยวก็จะมีชาวไร่ 
ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อย
ใหญ่ สลับซับซอ้นราวกับภาพสามมิติ  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5E) 
จากนั.นนําท่านไป วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที�
อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกลชิ้ดกับทะเลสาบตะวันตกของ
เมืองฮานอย สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื�น 
และบรรยากาศดี จึงเป็นที�นิยมของนักท่องเที�ยวทั.งที� ชื�นชม
ความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  จากภาพมุมสูงของ



 

 

สถานที�ตั.ง ที�นี�เหมือนตั.งอยู่บนเกาะที�ยื�นลงไปในทะเลสาบ แต่มีเสน้ทางคมนาคมเขา้ถึงที� สิ�งปลูกสรา้งมี
การวางผังเป็นอย่างดี ใชส้ีสันที�กลมกลืนในโทนสีเหลือง นํ.าตาล ตัดกับสีเขียวของตน้ไมใ้หญ่ที�โอบลอ้มอยู่ 
ในมุมถ่ายภาพจากอีกฝั�งหนึ�ง จะเห็นสิ�งปลูกสรา้งสไตล์จีน และเจดีย์หลายชั.นโดดเด่น มีภาพที�สะทอ้นลง
สู่ผืนนํ.า เป็นภูมิทัศน์ที�งดงามทั.งยามกลางวันและยามคํ �าคืนที�มีการเปิดไฟส่องสว่าง 

สมควรแกเ่วลา นาํท่านเดินทาง สู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย เตรียมตัวเดินทางสูก่รุงเทพฯ 
20.CE น. เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยเที�ยวบินที� FD645 
??.FE น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
รายการท่องเที�ยวนี� อาจเปลี�ยนแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั�งนี� ถือเป็นเอกสิทธิxของผูจ้ัดโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ** 

อตัราค่าบริการ 
วันที�เดินทาง หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพัก ! ท่าน พักเดี�ยว 

ธันวาคม ?C"C 
วันที� 5-F ธันวาคม ?C"C 14,899.- 3,900.- 
วันที� ?-C ธันวาคม ?C"C 16,899.- 3,900.- 

วันที� N-55 ธันวาคม ?C"C 14,899.- 3,900.- 
วันที� }-5? ธันวาคม ?C"C 16,899.- 3,900.- 

วันที� 5E-5! ธันวาคม ?C"C 16,899.- 3,900.- 
วันที� 5C-5N ธันวาคม ?C"C 14,899.- 3,900.- 
วันที� 5"-5} ธันวาคม ?C"C 14,899.- 3,900.- 
วันที� ??-?C ธันวาคม ?C"C 16,899.- 4,900.- 
วันที� ?F-?n ธันวาคม ?C"C 16,899.- 4,900.- 
วันที� ?} ธ.ค.-5ม.ค. ?C"" 18,899.- 4,900.- 
วันที� !5 ธ.ค.-!ม.ค. ?C"" 18,899.- 4,900.- 

มกราคม ?C"" 
วันที� 5?-5C มกราคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

กุมภาพันธ ์?C"" 
วันที� ?-C กุมภาพันธ ์?C"" 14,899.- 3,900.- 
วันที� !-" กุมภาพันธ ์?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� }-5? กุมภาพันธ ์?C"" 14,899.- 3,900.- 
วันที� 5"-5} กุมภาพันธ ์?C"" 14,899.- 3,900.- 
วันที� 5n-?E กุมภาพันธ ์?C"" 14,899.- 3,900.- 
วันที� ?!-?" กุมภาพันธ ์?C"" 14,899.- 3,900.- 



 

 

วันที� ?F-?n กุมภาพันธ ์?C"" 14,899.- 3,900.- 
มีนาคม ?C"" 

วันที� ?-C มีนาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 
วันที� !-" มีนาคม ?C"" 16,899.- 3,900.- 
วันที� F-n มีนาคม ?C"" 16,899.- 3,900.- 

วันที� }-5? มีนาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 
วันที� 5E-5! มีนาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 
วันที� 5"-5} มีนาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 
วันที� 5n-?E มีนาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� !E มี.ค.- ? เม.ย. ?C"" 14,899.- 3,900.- 
วันที� !5 มี.ค.- ! เม.ย. ?C"" 14,899.- 3,900.- 

เมษายน ?C"" 
วันที� 5-F เมษายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 
วันที� "-} เมษายน ?C"" 16,899.- 3,900.- 

วันที� 5F-5n เมษายน ?C"" 18,899.- 3,900.- 

วันที� 5C-5N เมษายน ?C"" 16,899.- 3,900.- 

วันที� ?E-?! เมษายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?5-?F เมษายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?Nเมษายน – 5 พฤษภาคม ?C"" 16,899.- 3,900.- 

วันที� ?}เมษายน – ? พฤษภาคม ?C"" 16,899.- 3,900.- 

พฤษภาคม ?C"" 
วันที� "-} พฤษภาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 55-5F พฤษภาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 5?-5C พฤษภาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 5N-?5 พฤษภาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 5} -?? พฤษภาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?C-?N พฤษภาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?n-!E พฤษภาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

มิถุนายน ?C"" 
วันที� 5-F มิถุนายน ?C"" 15,899.- 3,900.- 

วันที� ?-C มิถุนายน ?C"" 15,899.- 3,900.- 

วันที� !-" มิถุนายน ?C"" 16,899.- 3,900.- 

วันที� N-55 มิถุนายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 



 

 

วันที� }-5? มิถุนายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 5C-5N มิถุนายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?!-?" มิถุนายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?}มิ.ย.-?ก.ค. ?C"" 14,899.- 3,900.- 

กรกฎาคม ?C"" 
วันที� "-} กรกฎาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� n-5E กรกฎาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 5!-5" กรกฎาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 5F-5n กรกฎาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?E-?! กรกฎาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?5-?F กรกฎาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?n-!E กรกฎาคม ?C"" 15,899.- 3,900.- 

วันที� ?N-!5 กรกฎาคม ?C"" 15,899.- 3,900.- 

สิงหาคม ?C"" 
วันที� !-" สิงหาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� F-n สิงหาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 5E-5! สิงหาคม ?C"" 15,899.- 3,900.- 

วันที� 55-5F สิงหาคม ?C"" 16,899.- 3,900.- 

วันที� 5?-5C สิงหาคม ?C"" 16,899.- 3,900.- 

วันที� 5n-?E สิงหาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?F-?n สิงหาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?C-?N สิงหาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

กันยายน ?C"" 
วันที� 5-F กันยายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� n-5E กันยายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� N-55 กันยายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 5F-5n กันยายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 5C-5N กันยายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?5-?F กันยายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ??-?C กันยายน ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?N ก.ย.-5ต.ค. ?C"" 14,899.- 3,900.- 

ตุลาคม ?C"" 
วันที� C-N ตลุาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขับรถ ท่านละ 5,CEE บาทตลอดการเดินทาง 

หัวหนา้ทัวรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 
ราคาเด็กอายุไม่ถึง ? ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อัตราค่าบริการรวม 
� ค่าตั Sวเครื�องบินไป-กลับเสน้ทางตามรายการระบุชั.นทัศนาจร (เครื�องเหมาลําตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเท่านั.น) 
� ค่าสัมภาระนํ.าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ. นเครื�อง Eกก. 
� ค่าที�พักตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงินพักหอ้งเดี�ยว)  
� ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ.ามันเชื. อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ�มในกรณีที�สายการบินมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพิ�ม ก่อนการเดินทาง 
� ค่าอาหารตามรายการระบุ 
� ค่ารถรับ-ส่งนําเที�ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� หัวหน้าทัวร์ที�ชํานาญเสน้ทางนําท่านทอ่งเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
� ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในหอ้งพัก , รวมถึง 
    ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั �งเพิ�ม กรุณาจ่ายเพิ�มเองต่างหาก ) 

� ค่าสัมภาระที�หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ Egg บาท ขึ. นอยู่กับอัตรา 
    แลกเปลี�ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

� ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย  3%   
� ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขับรถ ท่านละ 5,CEE บาทตลอดการเดินทาง 

 
หมายเหตุ  

� เที�ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 
� ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที�นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า F ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

ว่าท่านสละสิทธิjการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั.งสิ. น 
� ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดนิทางไม่ถึง Fg ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถา้ FG ท่านขึ. น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 

 
เงื�อนไขในการจอง 

วันที� "-} ตลุาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 5?-5C ตุลาคม ?C"" 16,899.- 3,900.- 

วันที� 5!-5" ตุลาคม ?C"" 16,899.- 3,900.- 

วันที� 5F-5n ตุลาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� 5}-?? ตุลาคม ?C"" 14,899.- 3,900.- 

วันที� ?E-?! ตุลาคม ?C"" 16,899.- 3,900.- 

วันที� ?5-?F ตุลาคม ?C"" 16,899.- 3,900.- 



 

 

• ชําระมัดจําในวันที�จองที�นั�งละ G,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) ส่วนที�เหลือชําระทั.งหมดอย่าง
น้อย kG วันก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที� เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิjไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั.งเต็มจํานวนหรือบางส่วน ในกรณีที�ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั.งสิ. น 
 
 

เงื�อนไขในการจอง 
• ชําระมัดจําในวันที�จองที�นั�งละ G,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) ส่วนที�เหลือชําระทั.งหมดอย่าง

น้อย kG วันก่อนการเดินทาง 
• กรุ๊ปที� เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิjไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั.งเต็มจํานวนหรือบางส่วน ในกรณีที�ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั.งสิ. น 
 

หมายเหตุ  
� เที�ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 
� ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที�นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า F ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

ว่าท่านสละสิทธิjการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั.งสิ. น 
� ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดนิทางไม่ถึง Fg ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถา้ FG ท่านขึ. น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 

 
การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจาํและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ไดร้่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั �วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได ้เนื�องจากค่าบริการที�เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั�งสิ� นในกรณีดังต่อไปนี�  

 หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจ้าหน้าที�กรม
แรงงานทั.งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื. อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที�เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที�ยวเอง 
 ตั Sวเครื�องบินเป็นตั Sวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื�อน
วันเดินทางหรือคืนเงินได ้
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


