
 

 

        
 

 
 

 ชมนาขนับนัไดใหญท่ีสุดในโลก , ชอ้ปปิงตลาดดงัฮานอย ตลาด 36 สาย 
 เช็คอินแลนดม์ารค์แหง่ใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่ 
 พิเศษ นงักระเชา้ขึนสูย้อดเขาฟานซีปัน / นงัรถไฟชมเมืองซาปา 
 อิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ / หมอ้ไฟปลาแซลมอน 
 ฟรีหมวกเวียดนามทา่นละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 
 พกัที ซาปา 2 คืน / ฮานอย 1 คืน 

กาํหนดวนัทีเดินทาง : สิงหาคม 65 - มีนาคม 66 
วนัแรก ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  - โบสถหิ์นทีเก่าแก่ – ตลาดไนตเ์มืองซาปา 



 

 
04.20 น. พรอ้มกนัที สนามบินดอนเมือง เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย ( FD ) เจา้หน้าทีบริษัทฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
06.40 น.      ออกเดินทางสูก่รุงฮานอย นครหลวงแหง่สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามโดยเทียวบินที FD642 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮานอย  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

นําท่านเดินทางขึนเหนือมุ่งหนา้สู ่เมืองซาปา ซึงตงัอยูท่างภาคเหนือของ
ประเทศเวียดนามใกลก้ับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวดัลาวไก ตัวเมือง
ตังอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับนําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดปี ทีนีจึงเป็นแหล่งปลกูผักและผลไมเ้มืองหนาวทีสาํคัญ
ของเวียดนาม อีกทังยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขาทีมีความหลากหลายของ
ชาติพันธุ์มากทีสุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองนีถูกพฒันาขึนเป็น
เมืองตากอากาศของชาวฝรังเศส...สมัยทีเวียดนามเป็นอาณานิคมของ
ฝรังเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 
ชัวโมง)  

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ 
(MOANA SAPA CAFÉ)  จาํลองไฮไลทข์องทีเทียวแต่ละทีมารวมไวใ้หท่้านไดถ่้ายรปูท่ามกลางบรรยากาศ
ทีโอบลอ้มไปดว้ยภเูขา นอกจากนียงัมีเครืองดืมจาํหน่ายใหท่้านไดพ้กัดืมเครืองดืม และยงัไดเ้พลิดเพลิน
กบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสุดโรแมนติก (ไม่รวมค่าอาหารและเครืองดืม) 

พาคณะชม 
โ บ ส ถ์ หิ น 
The 
Ancient 
Stone 
Church 

เป็นโบสถฝ์รงัเศสทีสรา้งมาตงัแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ดว้ยวสัดุอิฐสีนําตาลแดง ทีนีจะ
นิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนทีมีการเปิดไฟสีส่องสว่าง จะไดบ้รรยากาศสวยงาม นําท่านชอ้ปปิงที ตลาด
ไนตเ์มืองซาปา มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปปิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้พืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า 
รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปปิงใหอ้ยา่งจุใจ 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  (2) 
นาํทา่นเขา้สู่ทพีกั LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัทีสอง นังรถไฟชมเมืองซาปา - นังกระเชา้ขึนเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเชา้แลว้) – หมู่บา้น Cat Cat 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

นําท่าน นังรถไฟชมเมืองซาปา ท่านจะไดพ้บกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที
เต็มไปดว้ยความสดชืน และสูดกลินอายธรรมชาติ ท่านยังจะไดพ้บกับทุ่งนา
ขนับนัไดทีเรียงรายเป็นขนัสวยงาม ไปสูส่ถานนีขึนกระเชา้ จากนันนําท่าน นัง
กระเชา้ขึนเขาฟานซีปัน ขา้มภเูขากวา่ 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 
ขา้มเทือกเขานอ้ยใหญ่มากมายสูเ่ทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีลอยละล่องอยู่รอบๆชม
ทัศนียภาพทีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดทีไดร้บัการขนานมานว่าเป็น



 

 
หลงัคาแหง่อินโดจีน ดว้ยทิวทศัน์แบบพาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศทีหนาวเย็นตลอดทังไดเ้ดินทางมา
รวมตวักนัอยูที่นี ดว้ยเครืองแต่งกายประจาํเผ่าต่างๆ (ไม่รวมรถรางขึนสู่ยอดเขาฟานซีปัน) 
 
 
 
 
 

 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตน์านาชาติ  (4) 
จากนันนําท่านชม หมู่บา้นกัตกัต (Cat Cat Village) หมู่บา้นกัตกัต
เป็นหนึงในหมู่บา้นเล็กๆทีเก่าแก่ทีสุดในภูมิภาคนีและเป็นทีรูจ้ักกันดีว่า
เป็นหมู่บา้นของชนกลุ่มน้อยชาวมง้ดํา หมู่บา้นกัตกัตเป็นสถานทีทีเหมาะ
สาํหรบัทุกคนทีตอ้งการประสบการณ์การเดินเขา รวมถึงสมัผัสวิถีชีวิตใน
พืนทีภเูขาดว้ยและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนทอ้งถิน หมู่บา้นกัตกัต
ลอ้มรอบดว้ยนาขา้วขนับันไดบนหุบเขาทีสวยงาม, เนินเขาทีเขียวขจี และ
นําตกทีสวยงาม ทาํใหนั้กท่องเทียวทีมาเทียวทีนีไดเ้ห็นทิวทศัน์ทีงดงามของซาปา 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษหมอ้ไฟปลาแซลมอน  (5) 
นาํทา่นเขา้สู่ทพีกั LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัทีสาม ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจมิินห ์– เจดียเ์สาเดยีว - ทะเลสาบคืนดาบ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดนิทางสู่ฮานอย ใชเ้วลาประมาณ 5 ชม 
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนันนําท่านเขา้สู ่สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจมิินห ์(ชมดา้นนอก) อยู่
ที จตุัรสับาดิงห ์ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานทีเก็บศพภายในบรรจุศพอาบ
นํายาของโฮจิมินหน์อนสงบอยูใ่นโลง  
จากนันนําท่านไป ทะเลสาบคืนดาบ มีทะเลสาบนําสีเขียวอยู่ทีใจกลาง
เมืองฮานอย (Hanoi) ทะเลสาบนําจืดแหง่นีชือฮวา่นเกียม (Hoan Kiem) 
แปลว่า ทะเลสาบคืนดาบ มีตํานานเล่าต่อกันมาว่า ในศตวรรษที 15 
จกัรพรรดิจกัรพรรดิเล เหลย่ (Le Loi) ไดร้บัดาบวิเศษจากสวรรค์และใช ้
ดาบนันต่อสู ้กับกองทัพจีนจนได้รับเอกราช หลังจากนัน วันหนึง 
จกัรพรรดิไดล้งเรือลอ่งไปในทะเลสาบพรอ้มกับดาบ มีเต่ายกัษ์ขึนมารบั
ดาบวิเศษแลว้ดาํลงสูใ่ตนํ้าหายไป จึงเป็นทีมาของชือทะเลสาบกลางเมือง
ฮานอย จากนันใหท่้านได ้อิสระชอ้ปปิง ถนนสาย 36 street แหล่งช ้
อปปิงของฮานอย  มีตน้ไมป้กคลุมสองฝังถนน สาเหตุทีชือถนน 36 มา
จาก 36 อาชีพทีทําการคา้ขายบนถนนแห่งนี ตังแต่อดีตอย่างงานดา้น
หตัถกรรมสอดคลอ้งกับชือถนนแต่บะเสน้ ในอดีตอย่าง เครืองเงิน ผา้
ไหม บนถนนแหง่ แต่ปัจจุบนัมากกวา่ 36 ไปแลว้ ทีนีจะเป็นแหล่ง Shopping มีสินคา้เกือบทุกชนิด รา้น
ขายชุดกีฬามีทุกแบรนดเ์พราะทีนีเป็นแหลง่ผลิตใหห้ลาย ๆ แบรนด ์

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (8) 



 

 
นาํทา่นเขา้สู่ทพีกั MOON VIEW HOTEL , HONG HA HOTEL , ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัทีสี  ฮานอย – นิงหบิ์งห ์-ตามกก๊ – วดัเฉินกว๊ก – สนามบินฮานอย - ดอนเมือง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 จากนันนําท่านเดินทางสูนิ่งหบิ์งก ์ตามกก๊ (Tam Coc) หมายถึงถาํ
สามถํา ตามตํานานกล่าวว่าถํานีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและ
กระแสนํา เมือครังนําทะเลยังท่วมถึง ซึงยังคงมีรอยคราบนํา
ปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่นํา Hoang Longในช่วง
แรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทัศนียภ์าพ ภูเขาสองฝังแม่นําซึง
มีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตํานานกล่าวว่าถํานีถูก
บรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสนํา เมื  อครงันําทะเลยงัท่วมถึง 
ซึงยังคงมีรอยคราบนําปรา  กฎเป็นหลักฐาน ภาพทีปรากฏใน
ระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน”
เพลิดเพลินกบัการนังเรือกระจาด ลอ่งเรือผ่านทอ้งนํา สองขา้งทาง
เป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเกียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลินตา สลบักับทัศนียภาพของภูเขา
นอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ  

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
จากนันนําท่านไป วดัเฉินกว๊ก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวดัทีอยู่
ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกลช้ิดกบัทะเลสาบตะวนัตกของเมือง
ฮานอย สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรืน และ
บรรยากาศดี จึงเป็นทีนิยมของนักท่องเทียวทังทีชืนชมความงาม
และมีศรทัธาในพระพุทธศาสนา  จากภาพมุมสูงของสถานทีตัง 
ทีนีเหมือนตงัอยูบ่นเกาะทียืนลงไปในทะเลสาบ แต่มีเสน้ทางคมนาคมเขา้ถึงที สิงปลกูสรา้งมีการวางผัง
เป็นอยา่งดี ใชสี้สนัทีกลมกลืนในโทนสีเหลือง นําตาล ตัดกับสีเขียวของตน้ไมใ้หญ่ทีโอบลอ้มอยู่ ในมุม
ถ่ายภาพจากอีกฝังหนึง จะเห็นสิงปลกูสรา้งสไตลจี์น และเจดียห์ลายชนัโดดเด่น มีภาพทีสะทอ้นลงสู่ผืน
นํา เป็นภมิูทศัน์ทีงดงามทงัยามกลางวนัและยามคาํคืนทีมีการเปิดไฟสอ่งสวา่ง 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สู่ท่าอากาศยานนานาชาตฮิานอย เตรียมตวัเดินทางสูก่รุงเทพฯ 
20.50 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินดอนเมือง โดยเทียวบินที FD645 
22.40 น. เดินทางถงึสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันีถอืเป็นเอกสิทธิของผูจ้ดัโดยยืดถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นสาํคัญ** 

อตัราค่าบริการ 
วนัทีเดินทาง หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพกั 3 ท่าน พกัเดียว 

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

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



 

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

ตลุาคม 2565 
วนัที 7-10 ตลุาคม 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.- 

วนัท ี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.- 
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.- 
วนัท ี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.- 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถินและคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 
ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชนัทศันาจร (เครืองเหมาลาํตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน) 
 ค่าสมัภาระนําหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึนเครือง 7กก. 
 ค่าทีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิมเงินพกัหอ้งเดียว)  
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํามนัเชอืเพลิงแลว้ และทางบริษทัขอเก็บเพิมในกรณีทีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิม ก่อนการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 
 ค่ารถรบั-สง่นําเทียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
 หวัหนา้ทวัรที์ชาํนาญเสน้ทางนําท่านท่องเทียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครืองดืมทีสงัเพิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสงัเพิม กรุณาจ่ายเพิมเองต่างหาก ) 
 ค่าสมัภาระทีหนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 700 บาท ขึนอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปลียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมลูค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย  3%   
 ค่าทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

หมายเหตุ  
 เทียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานทีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

วา่ท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทงัสิน 
 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมมี่หวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึน จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

เงือนไขในการจอง 

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

วนัที 2-5 มีนาคม 2566 14,899.- 3,900.- 
วนัที 3-6 มีนาคม 2566 16,899.- 3,900.- 
วนัที 4-7 มีนาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที 9-12 มีนาคม 2566 14,899.- 3,900.- 
วนัที 10-13 มีนาคม 2566 14,899.- 3,900.- 
วนัที 16-19 มีนาคม 2566 14,899.- 3,900.- 
วนัที 17-20 มีนาคม 2566 14,899.- 3,900.- 



 

 
 ชาํระมดัจาํในวนัทีจองทีนังละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนทีเหลือชาํระทังหมดอย่าง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 
 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทงัเต็มจาํนวนหรือบางสว่น ในกรณีทีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน 
 

เงือนไขในการจอง 
 ชาํระมดัจาํในวนัทีจองทีนังละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนทีเหลือชาํระทังหมดอย่าง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 
 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทงัเต็มจาํนวนหรือบางสว่น ในกรณีทีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน 
 

หมายเหตุ  
 เทียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานทีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษทัฯจะถือ

วา่ท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทงัสิน 
 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมมี่หวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึน จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจาํและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 
หากไม่ไดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืค่าตวัเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์
ไม่สามารถคืนเงินได ้เนืองจากค่าบรกิารทีเวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทงัสินในกรณีดงัตอ่ไปนี 
  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าทีกรม
แรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศ  ซึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ       
  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
  หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายทีเกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเทียวเอง 
  ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือน
วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้
  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


