
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย-ซาปา-ฟานซปีัน 4วนั 3คนื 

เทีย่วเวยีดนามเหนอืสุดคุม้ 

ทีเ่ทีย่วใหม ่!! สะพานแกว้มงักรเมฆ 

เมอืงซาปาบรรยากาศขุนเขา..พกัซาปา 2 คนื 

หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต น า้ตกซลิเวอร ์

อิม่อรอ่ยสุกีป้ลาแซลมอล อาหารขึน้ชือ่ซาปา 

SEN BUFFET อนิเตอรบ์ุฟเฟตช์ือ่ดงั อาหารกวา่ 200 ชนดิ 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ+หมวกสุดเท่ เวยีดนาม 
 

หมายเหตุ 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ั๋วเครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 

วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 



 

วนัที ่1  กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา (พกัซาปา)                   (-/-/D) 

12.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบนิ 

Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

15.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VJ902  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง แตม่จี าหนา่ย *** 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไม่สามารถรเีควส หรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้ 

และทางสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง 

 

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกรุง

ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซึง่เป็นนครหลวงเก่าแก่ที่มีอายุครบ 1,000 ปีในค.ศ. 2010 กรุง

ฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแห่งน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่าง

เหนียวแน่น  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาปา ซึง่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกั้บชายแดนจนี อยู่ใน

เขตจังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยู่บนระดับความสงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็น

ตลอดปี ที่น่ีจงึเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคัญของเวียดนาม อีกทัง้ยังเป็นดนิแดนแห่ง

ขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาตพิันธุม์ากที่สดุในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพัฒนาขึน้เป็น

เมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  
พกัที ่SAPA LODGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่2 ซาปา – สะพานแกว้มงักรเมฆ – หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต – ไรน่าข ัน้บนัได – ฟานซปัีน – ตลาด 

LOVE MARKET                                                                                 (B/L/D) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชมเมอืงซาปา เมืองบนภูเขาที่เจา้อาณานิคมฝรั่งเศสสรา้งไวเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนตัง้แต่ปี พ.ศ.

2465 ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทีย่วซึง่ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเวยีดนาม  

น าท่านไปสถานทีท่่องเทีย่วใหม่ของเมอืงซาปา สะพานแกว้”โหรง่มยั” (มงักรเมฆ) (ราคาทวัรร์วม

ค่าเขา้ชม) ห่างจากเมืองซาปา20กม. ไดเ้ปิดบรกิารอย่างเป็นทางการ วันที่16 พฤศจกิายน 2019 ได ้

เป็นสะพานแกว้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและสงูที่สดุของเวยีดนาม ไปทีส่ะพานแห่งน้ีท่านตอ้งเดนิผ่านอุโมงคย์าก70

ม.และขึน้ลฟิตส์งูถงึ300ม. ถงึยอดสะพานแลว้เราตอ้งเดนิผ่านสะพานทีท่ าจากกระจกมคีวมยาวกว่า60ม.

จากหนา้ผาภูเขา จากจุดน้ีเราสามารถชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของ เทอืกเขาหวา่งเลยีนเซนิ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อัน

สวยงาม ชมไร่นาข ัน้บนัไดของชาวเขา ซึง่ปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทัง้เขา สวยงามดังภาพวาด น า

ท่านเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ ชมชวีติพืน้

ถิน่ของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผ่าเยา้แดง และเลือกซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขา

ภายในหมู่บา้น 

จากนัน้ท่านสู ่ฟานซปัีน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีล่อยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพทีแ่สนสวยงามบน

จุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ไดร้ับการขนานมานว่าเป็น หลงัคาแห่งอนิโดจนี ดว้ย

ทิวทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั ้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ 

(ค่าใชจ้่ายในการขึน้กระเชา้เพือ่สมัผัสยอดสงูสดุฟานซปัีน และค่ารถรางขึน้ยอดเขา ไม่รวมในค่าบรกิาร

ทัวร์ 1,300.-/ท่าน) กรณีที่ท่านไม่ประสงคจ์ะขึน้ยอดเขาฟานซปัิน ท่านสามารถอสิระถ่ายรูปและชมิ

กาแฟรอ้นๆ และเดนิเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึบรเิวณสถานีกระเชา้ไดต้ามอัธยาศัย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น สุดพเิศษ!! สุกีป้ลาแซลมอล 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้

พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 

 



 

พกัที ่SAPA LODGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3  ซาปา – ฮานอย – จตัุรสับาดงิห ์– วดัเจดยีเ์สาเดยีว – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ – ถนน   

                       36 สาย                                                      (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามใชเ้สน้ทางเดมิ (ระยะทาง 245 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  ระหวา่งทางใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั และชมววิ

ทวิทศันข์า้งทางทีส่วยงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบุ์ฟเฟตช์ือ่ดงั 

น าท่านชมจตัุรสับาดงิห  ์สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ไดอ่้านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จาก

ฝรั่งเศส ในวันที ่2 กันยายน พ.ศ.2488 (วันชาตขิองเวยีดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยู่

ถงึ 48 ปี ชม สุสานโฮจมินิห ์ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิห ์นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรับ

อากาศที่ขัดต่อความประสงคข์องท่านที่ตอ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นในทุกวันจันทร์และวัน

ศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดนิเรียงแถวเขา้ควิอย่างเงียบสงบและส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสุสานได ้

โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรอืกระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาด 

น าท่านชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีปัจจุบันใชเ้ป็นที่รับรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลืองทัง้หลัง 

มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มเีชอืกกัน้ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชม บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพ านักอยู่

ในช่วงปี พ.ศ.2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพื้นดว้ยเสาสูง ชัน้ล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่

พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรียบง่าย สะอาด มี

ขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างทีด่ ีจนไดร้ับการยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม  

น าท่านชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว เรียกอีกชือ่ว่าวัดแห่งรัก สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดยีว

ขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แม่

กวนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10กร แต่ละมอืถอืของมงคลรวม 8 อย่าง  

 

 



 

จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ

นักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งน้ี ชมวดัหงอกเซนิ อยู่รมิทะเลสาบคืนดาบบนเกาะ

หยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ของกรุงฮานอย  

น าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจใุจอยู่ที ่ถนน 36 สาย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่MOON VIEW HOTEL HANOI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 ฮานอย – สนามบนินอยไบ – กรุงเทพ ฯ        (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

12.15 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VJ901        

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

06 – 09 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

13 – 16 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

20 – 23 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

27 – 30 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

03 – 06 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

04 – 07 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

11 – 14 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

12 – 15 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

13 – 16 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

17 – 20 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

 24 – 27 เม.ย. 63 10,999 10,999 4,500 

01 – 04 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

03 – 06 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

05 – 08 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

06 – 09 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

08 – 11 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

15 – 18 พ.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

22 – 25 พ.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

03 – 06 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

04 – 07 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

25 – 28 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

26 – 29 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

27 – 30 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

09 – 12 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

14 – 17 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

21 – 24 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

28 – 31 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

04 – 07 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

11 – 14 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

18 – 21 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500 

25 – 28 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500 

01 – 04 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

02 – 05 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

03 – 06 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

08 – 11 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

09 – 12 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

10 – 13 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

15 – 18 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

16 – 19 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

17 – 20 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

20 – 23 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

21 – 24 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

ราคาเด็กทารก 

อายุต า่กวา่ 2 ปี 
4,900 

 



 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ ค่าตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

▪ ค่าทีพ่ักหอ้งคู่ ดังทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

▪ ค่าอาหาร ดังทีร่ะบุในรายการ 

▪ ค่าเขา้ชม ดังทีร่ะบุในรายการ 

▪ ค่ารถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบุในรายการ 

▪ ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

▪ ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์           

▪ ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

▪ ค่าปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

▪ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  

▪ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

▪ ค่าทปิคนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศ) 

▪ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ีดู่แลจากไทย แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ แต่

ไมบ่งัคบัทปิ) 

▪   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพ่ักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านที่ตอ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

▪ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้15 วัน 

กอ่นการเดนิทาง) 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม  
(ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ีดู่แลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

▪ กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิท

จะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

▪ ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 

หมายเหตุ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 10 ท่าน 

ในกรณีน้ีบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ เมือ่มกีารออกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ ไม่สามารถรฟัีนได ้อันเน่ืองมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

▪ หากท่านไม่ไดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืค่าตั วเขา้ชมใดๆ  ในกรณีจอยทัวร ์ไม่สามารถคนืเงนิได ้เน่ืองจากค่าบรกิารทีเ่วยีดนาม

เป็นแบบเหมาจ่าย 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ  ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตุสุดวสิัย

บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ  ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

บรกิารเพิม่เตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 


