
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซาปา ฟานซิปัน 

 ชมนาขั้นบันได หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  

 นั่งรถรางสไตล์ยุโรป และกระเช้า เพือ่พชิิตยอดเขา ฟานซิปัน  

 ทะเลสาบคนืดาบ  

 สะพานแสงอาทิตย์ 

 วดัเนินหยก 

 โชว์หุ่นกระบอกน ้า 

 ช้อปป้ิง 2 ตลาด ถนน 36 สาย,ตลาดซาปา 

 พเิศษ สุกี้ปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด        บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ZEN 



 

 

 

04.30 น. 📢 คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  อาคาร 1  
ชั้ น3 ประตู  7-8 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อน  แอร์ เพ่ื อรับเอกสารประกอบการเดินทางโดยมี
เจ้าหนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น  

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

เรียบร้อย ...น  าทา่นออกเดินทางจาก เมืองฮานอย เข้าสู่เมืองลาวไก จังหวัดลาวไก เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ติดกับบริเวณ
ชายแดนประเทศจีน มณฑลยูนนาน ตั้ งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน  ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเยน็ตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) 

เที่ยง       🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นน  าทา่นเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีอยูใ่นจังหวัดลาวไก เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้ งอยู่

ทา่มกลางหุบเขาน้อยใหญ ่ในอดีตซาปาเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรปท่ีอาศัยอยูใ่นเวียดนาม
เพราะในอดีตท่ีน่ีเคยถูกยึดครองโดยฝร่ังเศส ท  าให้สถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองของท่ีน้ี มีลักษณะ
คล้ายอาณานิคมฝร่ังเศส ประกอบกบัอากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดทั้งปีและมีทั้งในส่วนท่ีเป็นเมืองและชนบทท  า
ให้ท่ีน่ีเป็นจุดมุง่หมายของนกัทอ่งเท่ียวมากมาย 
น าทา่นเดินทางไปชม น า้ตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) หรือน า้ตก Tacbac เป็นน ้าตกท่ีข้ึนช่ือและ
ใหญท่ี่สุดในซาปา 

 

เย็น         🍴 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (สุกีป้ลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด) 
หลังจากรับประทานอาหารเยน็น  าทา่นไปเดินตลาดพืน้เมืองซาปา ให้ทา่นได้เลือกจับจา่ยซ้ือของและพบปะ
กบัชาวเขาท่ีออกมาขายของและซ้ือของยามเยน็ ท่ีน่ีจ  าหนา่ยสินค้าพ้ืนเมืองมากมาย ไมว่่าจะเป็น ผัก ผลไม ้
สินค้าจากผ้าไหม 

ที่พกั   โรงแรมระดับ 3 ดาว*** 

วันแรก กรุงเทพฯ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา –  
น า้ตกสีเงิน – ตลาดซาปา – (L/D) 



 

 

 

วันที่สอง  เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขาก๊ัต ก๊ัต – น่ังรถรางเมืองซาปา – น่ังกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมือง
ลาวไก – (B/L/D) 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าทา่นเดินทางสู่หมูบ่า้นวัฒธรรมของซาปา หมู่ บ้านชาวเขาก๊ัต ก๊ัต (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมูบ่า้น

วัฒนธรรมชาวม้งด า ทา่นจะได้สัมผัสวัฒนธรรม และความเป็นอยูอ่ันเรียบง่ายของชาวเผ่าพ้ืนเมือง และ
แปลงนาข้าวขั้ นบันได (ข้ึนอยูก่ ับฤดูกาล) การเดินทางไปท่ีน่ีสามารถไปได้ด้วยรถยนต์  และการเดินเท้า 
ตลอดการเดินทางเทา้กจ็ะมีบา้นเรือนชาวพ้ืนเมืองเปิดร้านขายของท่ีระลึกแกน่กัทอ่งเท่ียว 

 
เที่ยง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าทา่นออกเดินทางสู่สถานีซาปา  เพ่ือข้ึน รถรางเมืองซาปา สไตล์ยุโรป  เ พ่ือไปยงัสถานีกระเช้าข้ึนยอด
เขาฟานซีปัน ทา่นจะได้ชมวิวธรรมชาติท่ีสวยงามระหว่างทางท่ีรถรางว่ิงผ่านหุบเขา 

 

 จากนั้นน  าท่าน น่ังกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  ซ่ึงเป็นกระเช้า  3 สายแบบไมห่ยุดพักท่ียาวท่ีสุดใน
โลกโดยมีความยาวถึง  6,292  เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างนั่งกระเช้าทา่นจะได้เพลินเพลิน
และชมวิวด้านล่างแบบพาโนรามา   ผ่านยอดเขาฟานซิปันซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเวียดนามและใน



 

 

 

ภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการขนานนามว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน  ้าทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางธรรมชาติ  
เม่ือถึงจุดสูงสุดของยอดเขาให้เวลาทุกทา่นได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพท่ีสวยงามราวกับอยู่บนเมฆ
หมอกผ่านยอดเขาท่ีเขียวขจี  และพลาดไมไ่ด้กบัการถ่ายรูปคู่พีระมิดบนยอดเขาฟานซิปันเพ่ือเช็คอินให้
โลกรู้ว่าเป็นผู้พิชิตยอดเขาแห่งน้ีแล้ว 

 
หลังจากนั้นน  าทา่นเดินทางสูเ่มือง ลาวไก เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ทา่นได้
เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

ค ่า  🍴 บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั   โรงแรมระดับ 3 ดาว*** 
 
วันที่สาม 

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

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าทา่นเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชั่วโมง)ใหท้า่นได้เพลิดเพลินไป
กบัการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

เที่ยง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN 
 น าทา่นไปยงั ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน ้าจืดท่ีตั้ งอยูใ่จกลางเมืองฮานอย ทะเสสาบแหง่น้ีมีช่ือว่า  

ฮว๋านเกี๋ยม แปลว่า คืนดาบ มีต านานเล่ากนัมาว่า จักรพรรดิ ได้รับดาบวิเศษจากสวรรคแ์ละใช้ดาบน้ีเพ่ือต่อสู้
กบักองทพัจีน จนได้รับเอกราชและหลังจากนั้นทา่นได้กลับไปท่ีทะเลสาบพร้อมดาบ และมีเต่ายกัษข้ึ์นมา
เพ่ือรับดาบคืนไป จนเป็นท่ีมาของช่ือ ทะเลสาบคืนดาบ 



 

 

 

 

 จากนั้นน  าทา่นข้ามสะพานแสงอาทิตย์ หรือ สะพานเทฮุก (The Huc) สะพานท่ีเช่ือมริมฝ่ังกบัเกาะเนินหยก 

 
 ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ วัดหงอ็กเซิน (Ngoc Son) หรือวัดเนินหยก ภายในมีวิหารชั้นเดียว แทน่บูชาเทพเจ้าฆอ้งและ

ระฆงัโบราณ และยงัมีเต่าโบราณสต๊าฟไว้ มีความเช่ือว่า เป็น 1 ในเต่าศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีอาศัยอยูท่ี่ทะเลสาบแห่งน้ี
มาเป็นเวลานาน  

  



 

 

 

จากนั้นน  าทา่นอิสระละลายเงินดอง ช็อปป้ิงย่านถนน 36 สายหรือ 36 เฝอเฟือง ยา่นโบราณท่ีมีช่ือเสียง
ทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพ้ืนเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของฮานอย ซ่ึงมีประวัติยาวนานกวา่ 600 ปี  
เพลิดเพลินและละลานตากบัสินค้ามากมายไมว่่าจะเป็น ของท่ีระลึกของกนิ ของใช้อาทิ เคร่ืองเขิน หมวก
งอบญวณ เซรามิก ภาพเขียน เส้ือผ้า กระเป๋า รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

น าทา่นชมการแสดง ระบ าหุ่นกระบอกน า้ เป็นศิลปะกรรมประจ าชาติ ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียว
ในโลก เป็นการเชิดจากในน ้าผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆของคณะ
ละครน าเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกลา่วถึงเมืองหลวง
ฮานอย 

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

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63 

ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 
ศุกร์ - อาทิตย์ 06 - 08 ธ.ค. 62 11,555 11,555 2,500 

จันทร์ - 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 

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 

จันทร์ - 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 มี.ค. 63 10,888 10,888 2,500 

ศุกร์ - อาทิตย์ 06 – 08  มี.ค. 63 10,888 10,888 2,500 

ศุกร์ - อาทิตย์ 13 - 15 มี.ค. 63 10,888 10,888 2,500 

ศุกร์ - อาทิตย์ 20 - 22 มี.ค. 63 10,888 10,888 2,500 

ศุกร์ - อาทิตย์ 27 - 29 มี.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 

จันทร์ - 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 

จันทร์ - 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 

จันทร์ - พุธ 04 - 06 พ.ค. 63 11,555 11,555 2,500 

พุธ - ศุกร์ 03 - 05 มิ.ย. 63 9,555 9,555 2,500 

พเิศษสุดๆ ผ่อน 0% นาน 3 เดอืน ทุกวนัเดนิทาง 
(ยกเว้น โปรแกรมที่ลดราคาพิเศษแล้ว) 

                               



 

 

 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน กรณีต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน   
*ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**  
ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน  ้าหนกักระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ทา่น 
  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจ้างมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท  าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์กอ่นการใช้บริการ)  
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินในวัน
เดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไมร่วมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเกบ็ค่าวีซ่า  
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากท  าการจอง 
และช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือกอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีไมช่ าระเงินหรือไมช่ าระเงินตามก  าหนด ไมว่่า
กรณีใดใดจะถือว่าทา่นสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ  

**กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** 
2. หากลูกค้าท  าจองเกิน 20 ทา่น ทา่นท่ี 21 เป็นต้นไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ทา่น 

แมว้่าทา่นจะจองทวัร์มาคนละบริษทักต็าม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิมตามเง่ือนไขของบริษทั 



 

 

 

3. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ  าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจา่ยเงินล่วงหนา้เตม็ 100%  ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมัด
จ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหมม่าแทนได้ทนัก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมห่ัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายงัไมมี่การย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษทัทราบล่วงหน้า 
15 วันกอ่นวันเดินทาง (ไมน่บัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท  าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหมม่าแทนได้ทนักอ่นออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มี
การย่ืนวีซ่าไปแล้วหรือมีคา่ใช้จา่ยอ่ืนใด บริษทัฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเทา่ท่ีจา่ยไปล่วงหนา้ตามจริงเทา่นั้น โดย
ต้องแจ้งทางบริษทัทราบล่วงหนา้ 15 วันกอ่นวันเดินทาง (ไมน่บัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวันหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหมม่าแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน  ้ามันเช้ือเพลิง 
และบริษทัฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีได้จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทาง
บริษทัทราบล่วงหนา้ 7 วันกอ่นวันเดินทาง (ไมน่บัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  30 ทา่น โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแกไ้ขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
4. บริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกดิจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆ

ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกท  าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การกอ่จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ
มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหนา้ 



 

 

 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทา่นใช้บริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตัวนกัทอ่งเท่ียวเอง  

11. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีท่ีทา่นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่่า
ด้วยเหตุผลใดกต็าม ตั๋วเคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของทา่นมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ  านาจของบริษทัก  ากบัเทา่นั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กับเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  
หรือตรวจสอบกับทางบริษ ททัวร์ ก่อนตัดสินใจซือ้ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่ช าระกับผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระ
ต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 6  เดือน หรือ 180
วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 


