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เวยีดนามเหนอื ฮานอย-ซาปา-ฟานซปีัน 4วนั 3คนื 

เที�ยวเวยีดนามเหนอืสุดคุม้ 
ที�เที�ยวใหม ่!! สะพานแกว้มงักรเมฆ 
เมอืงซาปาบรรยากาศขนุเขา..พกัซาปา 2 คนื 

หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต นํ �าตกซลิเวอร ์
อ ิ�มอรอ่ยสกุี�ปลาแซลมอล อาหารขึ�นชื�อซาปา 

SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ื�อดงัอาหารกวา่ 200 ชนดิ 
แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปปิ�งสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
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หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที�ยวบนิเพื�อยืนยนักบัทางเจ้าหนา้ที�ก่อนทําการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื�อต ั�วเครื�องบนิประเภทที�
สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเที�ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง 
ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล
เชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตุผลเหล่านี� อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ั�งสิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัที� 1 กรงุเทพ– ฮานอย –ซาปา (พกัซาปา)   (-/-/D) 
12.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิViet Jet Airพบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
15.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิViet Jet Airเที�ยวบนิที� VJ902 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชั�วโมง) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง แตม่จีําหนา่ย *** 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัที�น ั�งของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควส หรอืเลอืกที�น ั�งได ้

และทางสายการบนิ เป็นผูก้ําหนด ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง 
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอยหลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้นําท่านเดินทางสู่ตัว

เมอืงกรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม ซึ�งเป็นนครหลวงเกา่แกท่ี�มอีายคุรบ1,000 ปีในค.ศ. 
2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนามและเมืองแหง่นี�ยังคงรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารเย็น นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงซาปา ซึ�งตั �งอยู่ทางภาคเหนอืของประเทศเวยีดนามใกล ้
กับชายแดนจนี อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตั �งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับนํ�าทะเลถึง 

1,650 เมตร จึงมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ที�นี�จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มอืงหนาวที�
สําคัญของเวยีดนาม อกีทั �งยังเป็นดนิแดนแหง่ขุนเขาที�มีความหลากหลายของชาติพันธุม์าก
ที�สดุในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนี�ถกูพัฒนาขึ�นเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั�งเศสสมัยที�
เวยีดนามเป็นอาณานคิมของฝรั�งเศส(ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

พกัที�SAPA LODGE HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 



 

3 | 08VN2848_ PVN12-VJ 4D3N_FEB-OCT 

 

วนัที� 2 ซาปา-สะพานแกว้มงักรเมฆ-หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-ไรน่าข ั�นบนัได 
ฟานซปีนั-ตลาด LOVE MARKET      (B/L/D) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นชมเมอืงซาปาเมอืงบนภเูขาที�เจา้อาณานิคมฝรั�งเศสสรา้งไวเ้ป็นสถานที�พักผ่อนตั �งแต่ปี 
พ.ศ.2465 ปัจจุบันเป็นเมอืงทอ่งเที�ยวซึ�งไดร้ับความนยิมมากที�สดุแหง่หนึ�งในเวยีดนาม  
นําทา่นไปสถานที�ทอ่งเที�ยวใหมข่องเมอืงซาปา สะพานแกว้”โหร่งมยั” (มงักรเมฆ)(ราคา
ทวัร์รวมค่าเข้าชม)ห่างจากเมืองซาปา20กม. ไดเ้ปิดบริการอย่างเป็นทางการ วันที�16 
พฤศจกิายน 2019 ไดเ้ป็นสะพานแกว้ที�ใหญท่ี�สดุและสูงที�สุดของเวียดนาม ไปที�สะพานแหง่นี�
ทา่นตอ้งเดนิผา่นอุโมงคย์าก70ม.และขึ�นลฟิตส์ูงถงึ300ม. ถงึยอดสะพานแลว้เราตอ้งเดนิผ่าน
สะพานที�ทําจากกระจกมคีวมยาวกวา่60ม.จากหนา้ผาภูเขา จากจุดนี�เราสามารถชมววิทวิทัศน์ที�
สวยงามของเทอืกเขาหวา่งเลยีนเซนิ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารกลางวัน นําทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เกา่แก่ ของเมอืง
ซาปา ชมทวิทัศนอ์ันสวยงาม ชมไร่นาข ั�นบนัไดของชาวเขาซึ�งปลูกกระจัดกระจายไปทั�วทั �ง
เขา สวยงามดังภาพวาด นําทา่นเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชม
สนิคา้พื�นเมอืงของที�ระลกึ ชมชวีติพื�นถิ�นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ดําและเผ่าเยา้
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แดง และเลือกซื�อสินคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น จากนั�นท่านสู่ฟานซีปัน 
ทา่มกลางมวลเมฆหมอกที�ลอยละลอ่งอยูร่อบๆชมทัศนียภาพที�แสนสวยงามบนจดุชมววิในระดับ
ความสูง 3,143 เมตร จดุที�ไดรั้บการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแหง่อนิโดจนี ดว้ยทวิทัศน์แบบ

พาโนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศที�หนาวเย็นตลอดทั�งปี อสิระเก็บภาพความประทับใจ (ค่าใชจ้่าย
ในการขึ�นกระเชา้เพื�อสัมผัสยอดสงูสดุฟานซปัีนและคา่รถรางขึ�นยอดเขา ไม่รวมในคา่บรกิารทัวร์

1,300.-/ทา่น)กรณีที�ทา่นไมป่ระสงคจ์ะขึ�นยอดเขาฟานซปัิน ท่านสามารถอิสระถ่ายรูปและชมิ
กาแฟรอ้นๆ และเดนิเลอืกซื�อของที�ระลกึบรเิวณสถานกีระเชา้ไดต้ามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุี�ปลาแซลมอล 
นําทา่นอสิระชอ้ปปิ� งที�ตลาดLove Marketมสีนิคา้ใหท้า่นเลือกชอ้ปปิ�งมากมาย ไม่วา่จะเป็น
สนิคา้พื�นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปปิ�งใหอ้ย่างจใุจ 
 
พกัที�SAPA LODGE HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
วนัที�3 ซาปา-ฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์วดัเจดยีเ์สาเดยีว-ทะเลสาบคนืดาบ 

 วดัหงอกเซนิ-ถนน 36 สาย       (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนั�นนําทา่นเดนิทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนามใชเ้สน้ทางเดมิ (ระยะทาง 
245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั และชมววิทวิทศันข์า้งทางที�สวยงาม 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ุฟเฟตช์ื�อดงั 

นําท่านชมจตัุรสับาดงิหส์ถานที�ที�ท่านโฮจมิินหไ์ดอ้่านคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้
จากฝรั�งเศส ในวนัที�2 กนัยายน พ.ศ.2488(วันชาตขิองเวยีดนาม)หลังจากตกเป็นเมืองขึ�นของ
ฝรั�งเศสอยูถ่งึ 48ปี ชมสสุานโฮจมินิหภ์ายในบรรจุศพอาบนํ�ายาของโฮจมิินห ์นอนสงบอยู่ใน
โลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศที�ขัดตอ่ความประสงคข์องทา่นที�ตอ้งการใหเ้ผาศพ(ปิดไม่ใหเ้ขา้ชม
ดา้นในทุกวันจันทรแ์ละวันศุกร)์นักท่องเที�ยวจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอย่างเงยีบสงบและสํารวม 
เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มนํากลอ้งถา่ยรปู กระเป๋าสะพาย หรอืกระเป๋าถอืเขา้ไป
โดยเด็ดขาดนําทา่นชมทําเนยีบประธานาธบิดปัีจจุบันใชเ้ป็นที�รับรองแขกบา้นแขกเมอืง ทา
ดว้ยสีเหลืองทั �งหลัง มีทหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มีเชอืกกั �นใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชม
บา้นพกัโฮจมินิหท์ี�เคยพํานักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ.2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ั �งหลัง ยกพื�น
ดว้ยเสาสูง ชั �นล่างโปร่งไม่มผีนัง เป็นที�พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชั �นบนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้ง
ทํางาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบงา่ย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที�ด ีจนไดร้ับการ
ยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวยีดนามนําท่านชมวดัเจดยีเ์สาเดยีวเรียกอีกชื�อวา่วัดแหง่รัก 
สรา้งดว้ยไมท้ั �งหลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตั �งอยู่บนตน้เสาเดยีวปักอยู่ในสระบัว
ขนาดกลางรปูสี�เหลี�ยม ภายในประดษิฐานรปูเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10กร แต่ละมอื
ถอืของมงคลรวม 8อย่างจากนั�นนําทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึ�งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุง
ฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักท่องเที�ยวมานั�งพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี�ชมวดัหงอก
เซนิ อยู่รมิทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆในทะเลสาบมีสีแดงสดใส ถือเป็น
เอกลักษณ์อยา่งหนึ�งของกรงุฮานอย นําทา่นชอ้ปปิ�งอยา่งจใุจอยู่ที� ถนน 36 สาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  พกัที�MOON VIEW HOTEL HANOIหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที�4 ฮานอย-สนามบนินอยไบ-กรงุเทพ      (B/-/-) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทานเดนิทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบ่าย กรุงฮานอยเพื�อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

12.15 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิViet Jet Airเที�ยวบนิที� VJ901(ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั�วโมง)ไมม่บีรกิารอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

JJJJJJJJJ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 
07 – 10 ก.พ. 63 12,999 12,999 4,500 

08 – 11 ก.พ. 63 12,999 12,999 4,500 
14 – 17 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 
21 – 24 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 
06 – 09 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

13 – 16 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 
20–23 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

27 – 30 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 
03 – 06 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 
04 – 07 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

11 – 14 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

12 – 15 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

13 – 16 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 
17 – 20 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

 24 – 27 เม.ย.63 10,999 10,999 4,500 

01 – 04 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

03 – 06 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 
05 – 08 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 
06 – 09 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

08 – 11 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 
15 – 18 พ.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

22 – 25 พ.ค. 63 9,999 9,999 4,500 
03 – 06 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

04 – 07 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
25 – 28 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
26 – 29 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

27 – 30 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชน์สงูสดุแกต่ัวท่านเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 

 
 

 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืต่างประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อันเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตุสดุวสิัยต่างๆ ทั�งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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09 – 12 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
14 – 17 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

21 – 24 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500 
28 – 31 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

04 – 07 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 
11 – 14 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 
18 – 21 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500 

25 – 28 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500 

01 – 04 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

02 – 05 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 
03 – 06 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

08 – 11 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

09 – 12 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

10 – 13 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 
15 – 18 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 
16 – 19 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

17 – 20 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

20 – 23 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

21 – 24 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 
ราคาเด็กทารก 
อายตุํ�ากวา่ 2ปี 

4,900 

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ/ ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น  
(แตส่ามารถเปลี�ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื�อนไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู่ ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์ 
 คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับสําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 

ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม(ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ�นณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น 1,000 บาทตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบ

ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดูแลจากไทย แลว้แต่สนินํ �าใจของท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ�นและ

คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
 ภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% 

 
เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 5,000 บาท พรอ้ม
กบัเตรยีมเอกสารส่งใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์่วนที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม
ค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที�พักและตั�ว
เครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออก
บัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�
เกดิขึ�น 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวก
ในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทั �งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิไดเ้นื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�นและขอเก็บเงนิทั�งหมด(แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้

15วันกอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบริษัทจะทําการเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่

สามารถยกเลกิหรอืเลื�อนการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิ�ในการคืนเงนิทุก

กรณี 
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หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 

10 ทา่นในกรณีนี�บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
 เมื�อมกีารออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนได ้อันเนื�องมาจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 หากทา่นไม่ไดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตั�วเขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ์ไม่สามารถคนืเงนิได ้เนื�องจากค่าบรกิาร

ที�เวยีดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไมร่ับผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สูญหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่วา่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์�งหมด 
 

*เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขขอ้ตกลงท ั�งหมดนี�แลว้* 

 

 

 


