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 ซาปา น า้ตกสีน า้เงิน 

 ชมนาข้ันบันได หมู่บ้านชาวเขา กัต๊ กัต๊ 

 น่ังรถรางสไตล์ยุโรป และกระเช้า เพือ่พชิิตยอดเขา ฟานซิปัน 

 ทะเลสาบคืนดาบ  

 สะพานแสงอาทติย์ 

 วดัเนินหยก 

 โชว์หุ่นกระบอกน า้ 

 ช้อปป้ิง 2 ตลาด ถนน 36 สาย,ตลาดซาปา 

 พเิศษ สุกีป้ลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลดั           บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ZEN 
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04.30 น. �  คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1  
ชั้น3 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออ้น  แอร์  เพื ่อรับเอกสารประกอบการเดินทางโดยมี
เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

07.10 น. ✈ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย โดยสารการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 180 
09.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ

เรียบร้อย ...น าท่านออกเดินทางจาก เมืองฮานอย เขา้สู่เมืองลาวไก จงัหวดัลาวไก เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ติดกบับริเวณ
ชายแดนประเทศจีน มณฑลยูนนาน ตั้งอยู่บนระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเยน็ตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) 

เที่ยง       🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีอยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขาน้อยใหญ่ ในอดีตซาปาเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรปท่ีอาศยัอยูใ่นเวียดนาม
เพราะในอดีตท่ีน่ีเคยถูกยึดครองโดยฝร่ังเศส ท าให้สถาปัตยกรรมและการวางผงัเมืองของท่ีน้ี มีลกัษณะ
คลา้ยอาณานิคมฝร่ังเศส ประกอบกบัอากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดทั้งปีและมีทั้งในส่วนท่ีเป็นเมืองและชนบทท า
ใหท่ี้น่ีเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวมากมาย 
น าท่านเดินทางไปชม น ้าตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) หรือน ้าตก Tacbac เป็นน ้ าตกท่ีข้ึนช่ือและ
ใหญ่ท่ีสุดในซาปา 

 

เย็น         🍴 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (สุกีป้ลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด) 
หลงัจากรับประทานอาหารเยน็น าท่านไปเดินตลาดพืน้เมืองซาปา ใหท้่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของและพบปะ
กบัชาวเขาท่ีออกมาขายของและซ้ือของยามเยน็ ท่ีน่ีจ  าหน่ายสินคา้พื้นเมืองมากมาย ไม่วา่จะเป็น ผกั ผลไม ้
สินคา้จากผา้ไหม 

ที่พัก   Q SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*** 

วันแรก กรุงเทพฯ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา –  
น า้ตกสีเงิน – ตลาดซาปา – (L/D) 
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วันที่สอง  เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – น่ังรถรางเมืองซาปา – น่ังกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมือง
ลาวไก – (B/L/D) 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นวฒัธรรมของซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บา้น

วฒันธรรมชาวมง้ด า ท่านจะได้สัมผสัวฒันธรรม และความเป็นอยู่อนัเรียบง่ายของชาวเผ่าพื้นเมือง และ
แปลงนาข้าวขั้นบนัได (ข้ึนอยู่กับฤดูกาล) การเดินทางไปท่ีน่ีสามารถไปได้ด้วยรถยนต์ และการเดินเท้า 
ตลอดการเดินทางเทา้ก็จะมีบา้นเรือนชาวพื้นเมืองเปิดร้านขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว 

 
เที่ยง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านออกเดินทางสู่สถานีซาปา เพื่อข้ึน รถรางเมืองซาปา สไตล์ยุโรป เพื่อไปยงัสถานีกระเช้าข้ึนยอด
เขาฟานซีปัน ท่านจะไดช้มวิวธรรมชาติท่ีสวยงามระหว่างทางท่ีรถรางวิ่งผ่านหุบเขา 

 

 จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  ซ่ึงเป็นกระเช้า 3 สายแบบไม่หยุดพกัที่ยาวที่สุดใน
โลกโดยมีความยาวถึง  6,292 เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างนัง่กระเช้าท่านจะไดเ้พลินเพลิน
และชมวิวดา้นล่างแบบพาโนรามา  ผ่านยอดเขาฟานซิปันซ่ึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและใน



 

 

VWHAN-02 ซินจ่าว ซาปา ฟานซิปัน ผอ่น 0%นาน 3 เดือน   หนา้ 4 

ภูมิภาคอินโดจีน จนไดรั้บการขนานนามว่า “หลงัคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางธรรมชาติ  
เมื่อถึงจุดสูงสุดของยอดเขาให้เวลาทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพที่สวยงามราวกบัอยู่บนเมฆ
หมอกผ่านยอดเขาที่เขียวขจี และพลาดไม่ไดก้บัการถ่ายรูปคู่พีระมิดบนยอดเขาฟานซิปันเพื่อเช็คอินให้
โลกรู้ว่าเป็นผูพ้ิชิตยอดเขาแห่งน้ีแลว้ 

 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ลาวไก เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) ใหท้่านได้
เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้งทางและวถีิชีวติของชาวเวยีดนาม 

ค ่า  🍴 บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  RED REVESIDE HOTEL หรือ โรงแรมระดับ 3 ดาว*** 
 
วันที่สาม 

 
เมืองลาวไก – เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - อิสระช็อปป้ิง
ถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน า้ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - (B/L) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไป
กบัการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ขา้งทางและวถีิชีวติของชาวเวยีดนาม 

เที่ยง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN 
 น าท่านไปยงั ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน ้าจืดท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองฮานอย ทะเสสาบแห่งน้ีมีช่ือวา่  

ฮว๋านเก๋ียม แปลวา่ คืนดาบ มีต านานเล่ากนัมาวา่ จกัรพรรดิ ไดรั้บดาบวเิศษจากสวรรคแ์ละใชด้าบน้ีเพื่อต่อสู้
กบักองทพัจีน จนไดรั้บเอกราชและหลงัจากนั้นท่านไดก้ลบัไปท่ีทะเลสาบพร้อมดาบ และมีเต่ายกัษ์ข้ึนมา
เพื่อรับดาบคืนไป จนเป็นท่ีมาของช่ือ ทะเลสาบคืนดาบ 
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 จากนั้นน าท่านขา้มสะพานแสงอาทติย์ หรือ สะพานเทฮุก (The Huc) สะพานท่ีเช่ือมริมฝ่ังกบัเกาะเนินหยก 

 
 ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ วดัหง็อกเซิน (Ngoc Son) หรือวดัเนินหยก ภายในมีวิหารชั้นเดียว แท่นบูชาเทพเจา้ฆอ้งและ

ระฆงัโบราณ และยงัมีเต่าโบราณสต๊าฟไว ้มีความเช่ือวา่ เป็น 1 ในเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีอาศยัอยูท่ี่ทะเลสาบแห่งน้ี
มาเป็นเวลานาน  

  



 

 

VWHAN-02 ซินจ่าว ซาปา ฟานซิปัน ผอ่น 0%นาน 3 เดือน   หนา้ 6 

จากนั้นน าท่านอิสระละลายเงินดอง ช็อปป้ิงย่านถนน 36 สายหรือ 36 เฝอเฟือง ยา่นโบราณท่ีมีช่ือเสียง
ทางดา้นงานหตัถกรรมและสินคา้พื้นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของฮานอย ซ่ึงมีประวติัยาวนานกวา่ 600 ปี  
เพลิดเพลินและละลานตากบัสินคา้มากมายไม่วา่จะเป็น ของท่ีระลึกของกิน ของใชอ้าทิ เคร่ืองเขิน หมวก
งอบญวณ เซรามิก ภาพเขียน เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

น าท่านชมการแสดง ระบ าหุ่นกระบอกน ้า เป็นศิลปะกรรมประจ าชาติ ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียว
ในโลก เป็นการเชิดจากในน ้ าผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆของคณะ
ละครน าเสนอเร่ืองราวในชีวติประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวง
ฮานอย 

 
20.45 น.     ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL185                                 
22.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 

........................................................................................ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63 

ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 
ศุกร์ - อาทิตย์ 06 - 08 ธ.ค. 62 11,555 11,555 2,500 
จนัทร์ - พุธ 09 - 11 ธ.ค. 62 11,111 11,111 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 13 - 15 ธ.ค. 62 10,555 10,555 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 20 - 22 ธ.ค. 62 10,555 10,555 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 27 - 29 ธ.ค. 62 11,555 11,555 2,500 
พุธ -  ศุกร์ 01 - 03 ม.ค. 63 12,999 12,999 2,500 

ศุกร์ - อาทิตย์ 03 - 05 ม.ค. 63 9,999 9,999 2,500 
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ศุกร์ - อาทิตย์ 10 - 12 ม.ค. 63 9,888 9,888 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 17 - 19 ม.ค. 63 10,555 10,555 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 24 - 26 ม.ค. 63 10,999 10,999 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 31 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 10,555 10,555 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 07 - 09 ก.พ. 63 11,555 11,555 2,500 
จนัทร์ - พุธ 10 - 12 ก.พ. 63 8,888 8,888 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 14 - 16 ก.พ. 63 10,999 10,999 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 21 - 23 ก.พ. 63 10,777 10,777 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 10,888 10,888 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 06 – 08  ม.ีค. 63 10,888 10,888 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 13 - 15 ม.ีค. 63 10,888 10,888 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 20 - 22 ม.ีค. 63 10,888 10,888 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 27 - 29 ม.ีค. 63 12,955 12,955 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 03 - 05 เม.ย.  63 11,555 11,555 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 10 -12 เม.ย. 63 13,333 13,333 2,500 
จนัทร์ - พุธ 13 – 15 เม.ย. 63 15,555 15,555 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 17 - 19 เม.ย. 63 11,555 11,555 2,500 
จนัทร์ - พุธ 20 - 22 เม.ย. 63 10,777 10,777 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 24 - 26 เม.ย. 63 11,111 11,111 2,500 
ศุกร์ - อาทิตย์ 01 - 03 พ.ค. 63 11,777 11,777 2,500 
จนัทร์ - พุธ 04 - 06 พ.ค. 63 11,555 11,555 2,500 
พุธ - ศุกร์ 03 - 05 ม.ิย. 63 9,555 9,555 2,500 

พเิศษสุดๆ ผ่อน 0% นาน 3 เดอืน ทุกวนัเดนิทาง 
(ยกเว้น โปรแกรมทีล่ดราคาพเิศษแล้ว) 
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โปรแกรมทวัร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  

ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน   
*ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 
ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินในวนั
เดินทาง ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจอง 
และช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนด ไม่ว่า
กรณีใดใดจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ  

**กรณเีดินทางช่วงวนัหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ช าระค่าทวัร์มัดจ าทวัร์ท่านละ 10,000 บาท** 
2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน 

แมว้า่ท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 
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3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%  ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมัด
จ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวน้แต่ 

1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หัก
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า 
15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

2. กรณีตอ้งท าวซ่ีา ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มี
การยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น โดย
ตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

3.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก
ตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
และบริษทัฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทาง
บริษทัทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดย

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆ

ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ
มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

ข้อควรระวงั  
-กรณถีือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยืน่วีซ่าเข้าประเทศเวยีดนาม กบัเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณลีูกค้าทีต้่องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบิน  
หรือตรวจสอบกบัทางบริษ ททวัร์ ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ทีช่ าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระ
ต่อให้กบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎเิสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6  เดือน หรือ 180
วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
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หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

 

 

 

 


