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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื :เดินทางโดยสายการบนิเวยีดเจท็แอร.์ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชวห์ุน่กระบอกนํ'า       � (เยน็) 

12.30น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั'น 4เคาทเ์ตอรส์ายการเวียดเจท็แอร ์ ประตู 3Viet Jet Air ( 
VJ ) โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

15.50น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดยเที�ยวบนิ VJ902 

17.40น.  เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิCนทีCเวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

จากนั+น   นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ที�ต ั+งอยู่ภาคเหนือ  
เป็นเมอืงที�มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  นาํท่านเดนิทางขา้มแมน่ํ +าแดง  
แมน่ํ +าสายลอยฟ้าที�อยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม  
ที�ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร ั �งเศส ปจัจบุนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั+น กรุง 
ฮานอยในอดตีไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นเมอืงหลวงที�สวยที�สุดในเอเชยี เรยีกกนัว่า 
“Little Parris”เป็นเมอืงหลวงที�ไดร้บัการวางผงัเมอืงไวอ้ย่างดี มทีะเลสาบและแม่นํ +าลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมี
ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จงึไดช้ื�อว่า City of Lakesมถีนนหนทางที�ร่มรื�นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบ 
โคโลเนียล ที�งดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆในอนิโดจนี ปจัจบุนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดนิทางได ้
ไปสมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งนี+อย่างไมเ่สื�อมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ�งจะมอีายุครบ 1000 ปีในปี  
ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึ�งเมอืงแห่งนี+ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียว
แน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบฝรั �งเศส ตึก อาคารที�สาํคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการ
ก่อสรา้ง สไตลฝ์ร ั �งเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรื�น และสบาย
ตายิ�งนกันาํท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกนํ' าซึ�งเป็นศิลปะพื+นบา้นที�มชีื�อเสยีงท่านจะ
ไดช้มเรื�องราวความรกัในเทพนิยายความภาคภูมใิจในความเป็นธรรมชาติและวิถี
ชาวบา้นเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี�ยวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใชหุ่้น
กระบอกนํ+าท ั+งสิ+นจากนั+นนาํท่าน  

คํ Cา     �บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีCสอง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้นก ั Vตก ั Vต-ชมนํ'าตกสเีงนิ-ตลาดซาปา  � (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่จงัหวดัลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากกรุงฮานอยดว้ยระยะทางกว่า 245กโิลเมตร 
เดนิทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซึ�งเป็นอาํเภอหนึ�งต ั+งอยู่ในจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประ 
มาณ40 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ช ั �วโมง) ต ั+งอยู่สูงกว่าระดบันํ+าทะเล 
ประมาณ 1500 เมตร 
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เทีCยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ  
ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมูบ่า้นนี+และชมแปลงนาขา้วแบบข ั+นบนัได  
ที�สวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนั+นนาํท่านเดนิทางไปชมนํ+าตก Silver Water Fall  
(นํ' าตก ThacBac) นํ' าตกสเีงนิ ที�ขึ+นชื�อในเมอืงซาปา 

คํ Cา     �บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลทั 
พาทกุท่านชม ตลาดซาปา ซึ�งมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที�ออกมาจบัจ่ายซื+อขายกนัอย่างมสีสีนั 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีCสาม ซาปา-เขาฮามลอง-ถา่ยรูปชายแดนเวียดนาม+จนี-ฮานอย-วดัหงอ๊กเซิน-ช็อปปิ' งถนน 36 สาย  

                  � (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดนิทางสู่ จดุชมววิที�สูงที�สุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมอืงซาปารอบดา้น 
รายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา และเทอืกเขาเหลา่นี+กไ็ดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานใน 
ประเทศจนี และจะมยีอดเขาที�สูงโดดเด่นที�สุดในบรรดายอดอื�นๆ คือฟานซปีนั 
(Fansipan) ของเทอืกเขาหว่างเหลี�ยนเซนินี+  นบัว่าเป็นยอดเขาที�สูงที�สุดในแถบอนิ 
โดจนี สูงถงึ 3,143 เมตรนาํท่านชมทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชม 
สวนไมด้อกและสวนหนิที�สวยงาม ชมทวิทศันเ์มอืงซาปาในมมุมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

เทีCยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่เมอืง ฮานอย เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ(ประมาณ5ชั �วโมง) 
นาํทกุท่านขา้มสะพานแสงอาทติยสู่์กลางทะเลสาบชมวดัหงอกเซินวดัโบราณภายใน 
ประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและเต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ซึ�งมคีวามเชื�อว่าเต่าตวันี+ คือเต่า 
ศกัดิTสทิธิT 1 ใน 2 ตวัที�อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี+มาเป็นเวลาชา้นานจากนั+นชม 
ทะเลสาบคนืดาบทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย 
นาํท่าน อสิระชอ้ปปิ' งถนน 36 สายมสีนิคา้ราคาถกูใหท่้านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า  
เสื+อผา้ รองเทา้ ของที�ระลกึ ต่างๆ ฯลฯ 

คํ Cา     �บรกิารอาหารเยน็ทีCหอ้งอาหารณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีCสีC ฮานอย –กรุงเทพฯ� (เชา้) 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

12.15น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิ VJ901 
14.05น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................ 
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อตัราค่าบรกิารและเงืCอนไขรายการท่องเทีCยว 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั gวเครืCองบนิชั'นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีCยนแปลงตั gว 
- ทีCพกัโรงแรมตามรายการ3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิCมเงนิพกัหอ้งเดีCยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื'อหรอืเปลีCยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีCตามรายการระบุ 
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทีCท่องเทีCยวตามรายการระบุ 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย  นิงบงิห ์ 4 วนั 3 คนื บนิ VJ 
เริCมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีCยว 

4 ม.ค.61 7 ม.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

11 ม.ค.61 14 ม.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

18 ม.ค.61 21 ม.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

25 ม.ค.61 28 ม.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

1 ก.พ.61 4 ก.พ.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

8 ก.พ.61 11 ก.พ.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

15 ก.พ.61 18 ก.พ.61 24 13,999 13,999 13,500 3,000 

22 ก.พ.61 25 ก.พ.61 24 13,999 13,999 13,500 3,000 

1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

8 มี.ค.61 11 มี.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

15 มี.ค.61 18 มี.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

22 มี.ค.61 25 มี.ค.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

29 มี.ค.61 1 เม.ย.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

5 เม.ย.61 8 เม.ย.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

11 เม.ย.61 14 เม.ย.61 24 13,999 13,999 13,500 3,000 

12 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24 13,999 13,999 13,500 3,000 

19 เม.ย.61 22 เม.ย.61 24 10,999 10,999 10,500 3,000 

26 เม.ย.61 29 เม.ย.61 24 13,999 13,999 13,500 3,000 
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- ค่าไกดท์อ้งถิCนและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีCยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงืCอนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ' ามนัและภาษีต ั gวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิCมหากสายการบนิปรบัขึ'นกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ' าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ทีCจา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิCม 7% 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครืCองดืCมทีCส ั CงเพิCมพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีทีCไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีCตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีCกรมแรงงานทั'งทีCเมืองไทยและต่างประเทศซึCงอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิCน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ' าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิCนและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงืCอนไขการสาํรองทีCนั Cง 
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทีCเหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 
กว่า15 วนั มิฉะนั'นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั'งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
 วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิsการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงืCอนไขใดๆทั'งสิ'น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ั'งหมด 
  2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิsการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั'งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั'งสิ'น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึCงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลืCอนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั'งนี' ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีCไม่สามารถยกเลิกหรอืเลืCอนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิsในการคนืเงนิทกุกรณี 

   4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิsในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั'งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีCบรษิทัฯกาํหนด
ไว(้15 ท่านขึ'นไป)เนืCองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืCนทีCเดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีC
เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ'นไปจงึออกเดินทางในกรณีทีCมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัฯ
จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีทีCท่านตอ้งออกตั gวภายใน เช่น (ต ั gวเครืCองบนิ,ต ั gวรถทวัร,์ต ั gวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีCเจา้หนา้ทีCทกุคร ั'ง 
กอ่นทาํการออกตั gว เนืCองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีCยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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- บรษิทัฯมีสทิธิsในการเปลีCยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีCเกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทีCยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีCยว สามารถเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพืCอท่องเทีCยวเท่านั'น (หนังสอื
เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส
ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทีCตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ทีCกรมแรงงานทั'งจากไทยและต่างประเทศซึCงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ
ของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึCงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืCอนไขนี' ในกรณีทีCเกดิเหตสุุดวสิยั ซึCงอาจจะปรบัเปลีCยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึCงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเทีCยว(ซึCงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืCอนไขนี' ในกรณีทีCเกดิเหตุสุดวสิยั ซึCงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีCยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื'อ,เพราะ
ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากเกดิสิCงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีCเกดิจากความประมาทของนักท่องเทีCยว
เองหรอืในกรณีทีCกระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีCการตรวจคนเขา้เมืองทั'งทีCกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีCระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิsทีCจะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั'งสิ'น 
- ต ั gวเครืCองบนิเป็นตั gวราคาพเิศษ กรณีทีCท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลืCอนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีCยนชืCอได ้
- เมืCอท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั'งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเงืCอนไขขอ้ตกลงต่างๆทีCไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี' แลว้ท ั'งหมด 
- กรุป๊ทีCเดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีCตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีCยวบนิพเิศษ 
เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั'งหมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงืCอนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพืCอประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 

 
 


