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เทีย่วเวยีดนามเหนอืสดุคุม้ 
เมอืงซาปาบรรยากาศขนุเขา..พกัซาปา 2 คนื 

ชมหบุเขาปากมงักร หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต น า้ตกซลิเวอร ์

อิม่อรอ่ยสกุ ีป้ลาแซลมอล อาหารขึน้ชือ่ซาปา 
SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั อาหารกวา่ 200 ชนดิ 
แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
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หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิ

เพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลา

เดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสาย
การบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่

เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผล
เหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทั

ฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัที ่1  กรงุเทพ-สนามบนินอยไบ-เมอืงฮานอย-เมอืงซาปา 

11.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร ์
สายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวก 

14.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฮานอยประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิViet Jet Air เทีย่วบนิที ่VJ902 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงฮานอย หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านสู่ตัวเมอืงกรุง
ฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม จะมอีายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ.2010 ซึง่เมอืงแห่งนี้ยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่น  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาปา ซึง่ตัง้อยูท่างภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้ับชายแดนจนี 

อยูใ่นเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคัญของเวยีดนาม 
อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพัินธุม์ากทีส่ดุในเวยีดนามอกีดว้ย 
ในอดตีเมอืงนีถ้กูพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยทีเ่วยีดนามเป็นอาณานคิม
ของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  
พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

  เนือ่งจากพเีรยีตเดนิทางต ัง้แต ่27 ตลุาคม 62 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิ 
  มกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ จงึขอนดัหมายทกุทา่น ตามก าหนดดา้นลา่งนี ้
12.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร ์

สายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวก 

15.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฮานอยประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิViet Jet Air เทีย่วบนิที ่VJ902  
16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงฮานอย หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านสู่ตัวเมอืงกรุง

ฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม จะมอีายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ.2010 ซึง่เมอืงแห่งนี้ยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่น  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาปา พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2 ซาปา-หบุเขาปากมงักร-หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-น า้ตกซลิเวอร-์ฟานซปีนั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นชมเมอืงซาปา เมอืงบนภเูขาทีเ่จา้อาณานคิมฝร่ังเศสสรา้งไวเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่นตัง้แตปี่ 
พ.ศ.2465 ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทีย่วซึง่ไดรั้บความ
นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวยีดนาม ชมบรเิวณหุบ
เขาปากมงักร Ham rong mountain ซึง่ท่านจะได ้
ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมท่ัวเมอืงซาปา ชมดอกไม้
เมอืงหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ 
กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร น า
ท่านเดนิเทา้ขึน้ไปเที่ยวบนภูเขาลูก อันเป็นแหล่ง
ศกึษาหาความรูท้างธรรมชาตวิทิยาเพราะมพีชืพันธุ์
ไมน้านาชนิดที่หายากตลอดจนไมด้อกเมืองหนาว
นานาพันธุส์วยสดงดงามมากในชว่งฤดหูนาว จากนัน้
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ขึน้ไปยังจุดชมววิสงูสดุของภเูขาลกูนี้ ซ ึง่ท าเป็นบันไดสลับกับทางเดนิเทา้พืน้ราบผ่านสวนหนิ
ธรรมชาตริูปร่างแปลกตาซึง่มอีายนัุบพันปีส าหรับทางขึน้จุดชมววินัน้วกไปเวยีนมาคลา้ยเดนิอยู่
ในเขาวงกต จนถงึบนจุดชมววิเพือ่ถ่ายภาพของเมอืงซาปา รายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหวา่งเห
ลีย่นเซิน่และเมือ่มองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซปัีน ความสงู 3,148 เมตร สงูกวา่ภูเขาลกู
ใดๆ ในอนิโดจีน สายหมอกเริม่เคลือ่นตัวไปมาอย่างชา้ๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทติยส์ภาพ
ปรับเปลีย่นไปมาทกุๆ หา้นาท ีววิหลังคาสแีดงของวลิลา่คลาสสคิสไตลโ์คโลเนียลแบบฝร่ังเศส 
สลับกับสสีันของบรรดาบา้นเรอืนผูค้น โบสถค์รสิตต์ัง้เดน่เป็นสงา่อยูเ่บือ้งล่างถนนหนทางและ
ทะเลสาปทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงซาปาชา่งเป็นภาพทีส่วยงามคุม้คา่จากการทีท่า่นไดม้าชม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ท่านชม หมูบ่า้นชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่ ของเมอืงซาปา ชมทวิทัศน์อัน
สวยงาม ชมไร่นาข ัน้บนัไดของชาวเขา ซึง่ปลูกกระจัดกระจายไปท่ัวทัง้เขา สวยงามดัง
ภาพวาด น าท่านเดนิชมวถิีชวีติและความเป็นอยู่ของ
ชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชมสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ ชม
ชวีติพืน้ถิน่ของชนเผา่หลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและ
เผ่าเยา้แดง และเลอืกซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขา
ภายในหมู่บา้น ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ อกีหนึง่ความสวยงาม
ตามธรรมชาตขิองเมอืงซาปา จากนัน้น าท่านชม น า้ตก
ซลิเวอร ์(Silver Waterfall) เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงาม 
และสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนตัง้แต่ระยะไกล มี
ความสูงประมาณ 100 เมตร มหีลายระดับชัน้ สายน ้า
ไหลลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม ท่าน
สามารถเดนิชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ต่างๆ 
เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณ
สะพานชมววิ จากนั้นท่านสู่ฟานซปีัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชม
ทัศนียภาพทีแ่สนสวยงามบนจดุชมววิในระดับความสงู 3,143 เมตร จุดทีไ่ดรั้บการขนานมานวา่
เป็นหลงัคาแหง่อนิโดจนี ดว้ยทวิทัศนแ์บบพาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดทัง้
ปี อสิระเก็บภาพความประทับใจ (คา่ใชจ้า่ยในการขึน้กระเชา้เพือ่สมัผสัยอดสูงสดุฟานซี
ปนั รวมในคา่บรกิารทวัรแ์ลว้ แตไ่มร่วมคา่รถรางขึน้ยอดเขา) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุ ีป้ลาแซลมอล 
น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็น
สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 
พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3  ซาปา-ฮานอย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  จากนั้นน าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวยีดนาม เสน้ทางเดมิ (ระยะทาง 245 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั 

น าท่านชมจตัุรสับาดงิห ์สถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้
จากฝร่ังเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2488 (วันชาตขิองเวยีดนาม) หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้
ของฝร่ังเศสอยูถ่งึ 48ปี ชมสสุานโฮจมินิห ์ภายในบรรจศุพอาบน ้ายาของโฮจมินิห ์นอนสงบอยู่
ในโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดตอ่ความประสงคข์องท่านทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ(ปิดไม่ใหเ้ขา้
ชมดา้นในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดนิเรียงแถวเขา้ควิอย่างเงียบสงบและ
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ส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้งถา่ยรปู กระเป๋าสะพาย หรอืกระเป๋าถอื
เขา้ไปโดยเด็ดขาด น าท่านชมท าเนยีบประธานาธบิด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้นแขก
เมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืกกัน้ใหถ้า่ยรูปไดใ้นระยะไกล 
ชมบา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพ านักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ.2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง ยก
พืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ลา่งโปรง่ไมม่ผีนัง เป็นทีพั่กผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้ง
ท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบงา่ย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยา่งทีด่ ีจนไดรั้บการ
ยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม น าท่านชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกีชือ่วา่วัดแห่งรัก 
สรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัว
ขนาดกลางรูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารมี 10กร แตล่ะมอื
ถอืของมงคลรวม 8อย่าง จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุง
ฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักท่องเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้ ชมวดัหงอก
เซนิ อยู่รมิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส ถือเป็น
เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย น าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่Delight Hotel Hanoi หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่4  ฮานอย-สนามบนินอยไบ-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรงุฮานอย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

12.15 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิViet Jet Air เทีย่วบนิที ่VJ901 (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

26-29 ก.ย. 62 10,999 10,999 3,500 

11-14 ต.ค. 62 14,999 14,999 3,500 

12-15 ต.ค. 62 14,999 14,999 3,500 

20-23 ต.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

07-10 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 

14-17 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 

21-24 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 

28-01 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

29-02 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

30-03 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

05-08 ธ.ค. 62 14,999 14,999 3,500 

06-09 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

07-10 ธ.ค. 62 14,999 14,999 3,500 

12-15 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

13-16 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

14-17 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

19-22 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

20-23 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

21-24 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

26-29 ธ.ค. 62 15,999 15,999 4,500 

27-30 ธ.ค. 62 15,999 15,999 4,500 

28-31 ธ.ค. 62 17,999 17,999 4,500 

ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2 ปี 

4,000 บาท 

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์             ค่า

โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ 1,000 บาท ตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบ

ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลจากไทย แลว้แต่สนิน า้ใจของท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถ ิน่และ

คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท พรอ้ม
กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม
ค่าทัวร์ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ได ้15 วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบรษัิทจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุ

กรณ ี

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 เมือ่มกีารออกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนได ้อันเนือ่งมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 หากทา่นไมไ่ดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตั วเขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ์ไมส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิาร

ทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 



PVN15-VJ ฮานอย-ซาปา ฟานซปัีน (พักซาปา 2 คนื) 4วนั3คนื เดนิทาง ก.ย.-ธ.ค. 62 

บรกิารเพิม่เตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 


