
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที ่1  กรงุเทพ-ฮานอย 
15.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก 

18.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบนิที ่

SL180 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.55 ชัว่โมง) 

 ***บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง*** 

20.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงฮานอย หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านสูต่ัวเมอืงกรุง
ฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม จะมอีายคุรบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึง่เมอืงแหง่นีย้ังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ท่านไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ 
อาคารทีส่ าคัญตา่ง น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
พกัที ่Firt Eden Hotel, Sunries Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2  ฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์ซาปา-ตลาดคนเดนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชม จตัุรสับาดงิห ์สถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม
พน้จากฝร่ังเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาตขิองเวยีดนาม) หลังจากตกเป็น
เมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยู ่ถงึ 48ปี จากนัน้น าทา่นชมท าเนยีบประธานาธบิด ีปัจจบุันใชเ้ป็นที่
รับรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มเีชอืกกัน้
ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชม บา้นพกัโฮจมินิห ์ที่เคยพ านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 
บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้้งหลัง ยกพื้นดว้ยเสาสูง ชัน้ล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและ
ตอ้นรับแขก ชัน้บนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรียบง่าย สะอาด มี
ขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยา่งทีด่ ีจนไดรั้บการยกยอ่งเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม จากนัน้
น าทา่น ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกีชือ่วา่วัดแหง่รัก สรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนี
หลังเดียวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสีเ่หลี่ยม ภายใน
ประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั 
  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาปา ซึง่ตัง้อยูท่างภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้ับชายแดน

จนี อยูใ่นเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร 
จงึมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จงึเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวที่ส าคัญของ
เวยีดนาม อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาตพัินธุม์ากที่สุดใน
เวยีดนามอกีดว้ย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยที่
เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชม.) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
สดุพเิศษ!! ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลดั 
น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะ
เป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 
พกัที ่Azure Sapa Hotel, Sapa Green Hotel, Sapa Logde Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 
 

วนัที ่3  ซาปา-ฟานซปินั-หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊-ลาวไก 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่สถานีซาปา เพื่อขึน้รถรางเมอืงซาปา สไตลย์ุโรป เพื่อไปยังสถานี

กระเชา้ขึน้ยอดเขาฟานซปัีน ท่านจะไดช้มววิธรรมชาตทิีส่วยงามระหวา่งทางทีร่ถรางวิง่ผา่น

หุบเขา น าท่านเปลีย่นน่ังกระเชา้เพื่อขึน้ยอดเขาฟานซปิัน ซึง่เป็นกระเชา้ 3 สายแบบไม่

หยดุพักทีย่าวทีส่ดุในโลกโดยมคีวามยาวถงึ 6,292 เมตร หรอืประมาณ 6 กโิลเมตร ระหวา่ง

น่ังกระเชา้ทา่นจะไดเ้พลนิเพลนิและชมววิดา้นลา่งแบบพาโนรามา สูย่อดเขาฟานซปัินซึง่เป็น

ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนี จนไดรั้บการขนานนามวา่ “หลงัคา

แหง่อนิโดจนี” บนความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลาย

ทางธรรมชาต ิเมือ่ถงึจุดสูงสุดของยอดเขาใหเ้วลาทุกท่านไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพที่

สวยงามราวกับอยู่บนเมฆหมอกผ่านยอดเขาที่เขียวขจี และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปคู่

พรีะมดิบนยอดเขาฟานซปัินเพือ่เช็คอนิใหโ้ลกรูว้า่เป็นผูพ้ชิติยอดเขาแหง่นี้แลว้ หลังจากนัน้

เดนิทางสูส่ถานตีา้นทางฟานทีปั่น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สดุพเิศษ!! BUFFET FANSIPAN 
น าท่านชม หมู่บา้นชาวเขาก๊าตก๊าต ซึง่เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่ ของเมืองซา

ปา ชมทวิทัศน์อันสวยงาม ชมไรน่าข ัน้บนัไดของชาวเขา ซึง่ปลกูกระจัดกระจายไปท่ัวทัง้

เขา สวยงามดังภาพวาด น าท่านเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น 

ชมสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ ชมวถิชีวีติพืน้ถิน่ของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและ

เผ่าเยา้แดง และเลอืกซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ อกี

หนึง่ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงซาปา น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงลาวไก เดนิทางโดย

รถโคช้ปรับอากาศ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาตทัิง้ 2 ขา้งทางและ

วถิชีวีติของชาวเวยีดนาม อสิระชอ๊ปป้ิงทีต่ลาดชายแดนจนี-เวยีดนาม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Duc Huy Grand Lao Cai Hotel, Lao Cai Royal Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4ดาว 

 
 

 

 

 

 

วนัที ่4  ซาปา-ฮานอย-วหิารวรรณกรรม-วดัหงอกเซนิ-ทะเลสาบคนืดาบ-ถนน36สาย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  น าท่านออกเดนิทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดมิ (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) ระหวา่งแวะเลอืกดรูา้นสนิคา้รา้นOTOP 



 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านชมวหิารวรรณกรรม หรอื “วนัเหมยีว” (VAN MIEU) สรา้งในสมัยพระเจา้หลไีทโตง 

อุทิศใหแ้ด่ขงจื้อ วหิารนี้อยู่ต ิดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็น
มหาวทิยาลัยแห่งชาตแิห่งแรกของเวยีดนาม จากนั้นน าท่านชมวดัหงอกเซนิ ตังอยู่ที่ใจ
กลางของทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใหญท่ีส่ดุและเหมอืนดวงตาสองดวงของฮานอย ชม
วัดที่เก่าที่สุดของเมืองหลวงฮานอย ความเป็นมาของวัดแห่งนี้ 1,500 กว่าปี วัดที่กูช้าตกิู ้
เมอืงของประเทศเวยีดนาม จากนัน้คณะไปชอ้ปป้ิงอย่างสาใจอยู่ที ่ถนน 36 สาย ไดเ้วลา
แกส่มควรน าทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

เย็น  รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ั๋นหมี)่ ขนมปังเวียดนามที่ไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศ 
ฝร่ังเศสหรอืเรยีกอกีชือ่วา่"แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

21.15 น.  ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออ้นแอร  ์เที่ยวบินที ่

SL185 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
กมุภาพนัธ ์ - เมษายน 63 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

ศกุร ์- จนัทร ์ 28 ก.พ.-02 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

ศกุร ์- จนัทร ์ 06-09 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

ศกุร ์- จนัทร ์ 13-16 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

ศกุร ์- จนัทร ์ 20-23 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

ศกุร ์- จนัทร ์ 27-30 ม.ีค. 63 11,999 11,999 3,500 

ศกุร ์- จนัทร ์ 03-06 เม.ย. 63 13,999 13,999 3,500 

ศกุร ์- จนัทร ์ 10-13 เม.ย. 63 15,999 15,999 3,500 

ศกุร ์- จนัทร ์ 12-15 เม.ย. 63 15,999 15,999 3,500 

ศกุร ์- จนัทร ์ 17-20 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 

ศกุร ์- จนัทร ์ 24-27 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 

อาทติย ์- พธุ 26-29 เม.ย. 63 9,999 9,999 3,500 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
  คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  
  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
  คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรศัพทท์างไกล  
คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ 
(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น 
ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
**ไมไ่ดบ้งัคบั** ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท / ทา่น / วนั 
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองกรุณา ช าระคา่ทวัรม์ดัจ าทวัรท์า่นละ 5,000 บาท พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน 

หลังจากท าการจอง และช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีไมช่ าระเงนิ
หรอืไมช่ าระเงนิตามก าหนด ไมว่า่กรณีใดใดจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ  
**กรณีเดนิทางชว่งวนัหยดุยาว เชน่ สงกรานต ์ปีใหม ่ช าระคา่ทวัรม์ดัจ าทวัรท์า่นละ 

10,000 บาท** 
2. หากลกูคา้ท าจองเกนิ 20 ทา่น ทา่นที ่21 เป็นตน้ไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบวา่คณะ

เดยีวกันจองเกนิ 20 ทา่น แมว้า่ทา่นจะจองทัวรม์าคนละบรษัิทก็ตาม ขอสงวนสทิธิใ์หช้ าระเพิม่
ตามเงือ่นไขของบรษัิท 

โปรแกรมทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนั
เดนิทางไปและกลบั 

*คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีตา่งชาตชิ าระเพิม่ 3,000 บาท  
คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ทา่นละ  1,500 บาท / ตลอดการเดนิทาง / ตอ่

ทา่น   
*ช าระทีส่นามบนิกอ่นออกเดนิทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น **ไมไ่ดบ้งัคบั** 
ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท / ทา่น / วนั 

 



 
3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
4. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้

ประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

การยกเลกิ 
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100%  ซึง่

เม ือ่จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืเงนิค่ามดัจ าหรอืค่าทวัรใ์ดๆ 
ท ัง้ส ิน้  เวน้แต ่

1.  ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดทั้นก่อนออกตั๋วเครื่องบนิ 
บรษัิทฯ จะไม่หักคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ยังไม่มกีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยีค่าใชจ้่ายอืน่ใด โดย
ตอ้งแจง้ทางบริษัททราบล่วงหนา้ 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และ
วนัหยดุราชการ) 

2. กรณีตอ้งท าวซีา่ ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดทั้นก่อนออก
ตั๋วเครือ่งบนิ แต่มกีารยืน่วซีา่ไปแลว้หรอืมคี่าใชจ้่ายอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าที่
จ่ายไปล่วงหนา้ตามจรงิเท่านั้น โดยตอ้งแจง้ทางบรษัิททราบล่วงหนา้ 15 วันก่อนวันเดนิทาง 
(ไมนั่บรวมเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ) 

3.  ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้น
วันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + 
ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเชื้อเพลงิ และบรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ้่ายไป
ลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบรษัิททราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นวนัเดนิทาง 
(ไมนั่บรวมเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมายเหต ุ
1. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 

30 ทา่น โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพั่ก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเชน่ พายไุตฝุ้่ น 

ปฏิวัต ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมที่เกดิขึน้
ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อบุัตเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรอืกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ 
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหา
รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่
จะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 



 
8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ี

จดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
9. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่ว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให ้
ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

10. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทาง
พรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

12. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ ก่อนทุก
ครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

14. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  
เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

15. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านได ้
ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอ้ควรระวงั  
-กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คเร ือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กบัเจา้หนา้ที่
ทกุคร ัง้ 
-กรณีลกูคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตดัสนิใจซือ้ทวัร ์โปรดตรวจสอบ
รายละเอยีดวนัเวลา เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกบัทางบรษิ ททวัร ์กอ่นตดัสนิใจซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ภายในประเทศ  
-รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีช่ าระกบัผูจ้ดั เป็นการช าระขาด
กอ่นเดนิทางและผูจ้ดัไดช้ าระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบ
ช าระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนั ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการ
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทย
และประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุม่
ต า่กวา่ 6  เดอืน หรอื 180วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 


