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 1 กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง)-ฮานอย-ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-โบสถห์นิซาปา 
               ตลาดไนทซ์าปา 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 สนามบินดอนเมืองพบ
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

06.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD642 

(06.40 - 08.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศลุกากรตามขัน้ตอน (เวลาท้องถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา(Sapa) เมืองเล็กๆแห่งนีเ้ริ่มตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนระหว่างทาง
จะผ่านชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัไดที่กวา้งใหญ่สวยงาม ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม. 
เมื่อครัง้ที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 
จากนัน้จึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ าเพราะอากาศดีและเงียบสงบ และ
เริ่มเป็นที่รูจ้ักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงท าใหปั้จจุบันที่นี่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก
บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่อาศยัอยู่บริเวณนีก้็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พืน้ที่ในซาปาเต็มไปดว้ยนา
ขัน้บนัไดท่ามกลางที่ลาดไหลเ่ขาที่ทอดตวัอย่างมีเสน่ห ์  

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองซาปา สะพานแก้ว”โหร่งมัย”(มังกรเมฆ) ราคา
ทวัร์รวมค่าเขา้ชม สะพานแกว้ใสแห่งนีเ้ป็นสะพานแกว้แห่งแรกของเวียดนามเหมาะส าหรบัคนที่ชอบ
ท้าทายความสูง ซึ่งความสูงของสะพานแห่งนีสู้งจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร  จุด
ท่องเที่ยวใหม่ที่ยงัไม่ฮิต เพิ่งเปิดใหบ้ริการเมื่อเร็วๆนี ้ มีลิฟตแ์กว้ขึน้ไป 300 เมตร เทียบเท่าตึก 100 
ชัน้ ใชเ้วลาขึน้ 2.30 นาที อเมซิ่งตรงที่สรา้งอยู่กับหนา้ผา ความสูงวัดจากพืน้ดินตรงจุดจอดรถคือ 
548.5 เมตร พาเราขึน้ไปดา้นบน สกัครู่เดียวเท่านัน้ ก็ถึงประตสูวรรคแ์ลว้ ดา้นบนมีทางเดินกระจก
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ใสที่สรา้งยื่นออกมาจากหน้าผาไกลกว่า 50 เมตร ใหไ้ดว้ัดใจกันไปเลย พรอ้มชมทัศนียภาพของ
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เทอืกเขาหว่างเลียนเซิน 
จากนัน้น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ ตลาด Love Market ตลาดคนเดินกลางคืน มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ป
ป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้พืน้เมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่าง
จใุจ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า สุดพิเศษ!! สุกีป้ลาแซลมอน+ไวนแ์ดงดาลัด   
  ทีพั่ก Sapa Charm Hotel, Sapa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
  (ทีพ่กับนเขาแห่งเมืองซาปา เมืองแห่งทะเลหมอก บรรยากาศธรรมชาตแิห่งขนุเขา) 
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 2        หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-โมอาน่า คาเฟ่-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปป้ิงถนน 36 สาย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินเทา้ชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมง้ด าและยังเป็น
หมู่บา้นที่เก่าแก่ที่สดุในบรรดาหมู่บา้นทัง้หมดของเมืองซาปาระหว่างทางเดินท่านจะไดพ้บกบัเหลา่
ชาวเขาและชุมชนเกษตรกรรมและการเพาะปลกูต่าง ๆ เพลิดเพลินไปกบัการถ่ายภาพความงดงาม
ของธรรมชาติที่อดุมสมบูรณ ์หมู่บา้นกั๊ตกั๊ตลอ้มรอบดว้ยนาขา้วขัน้บนัไดบนหุบเขาที่สวยงาม , เนิน
เขาที่เขียวขจี และน า้ตกที่สวยงาม ท าใหน้กัท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ไดเ้ห็นทิวทศันท์ี่งดงามของซาปา 
ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาที่เปิดรา้นวางจ าหน่ายสินคา้พืน้เมือง ของที่ระลึกแก่

นกัท่องเที่ยว หมู่บา้นเล็กๆแห่งนีย้งัมี น ้าตกกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Waterfall) อนังดงามที่มีกงัหนั ซึ่งอยู่
ใกล้ๆ  กนั ด่ืมด ่าไปกบัวิถีชีวิตแบบทอ้งถิ่น 
จากนั้นพาท่านเช็คอินแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA 

CAFÉ)  จ าลองไฮไลทข์องที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไวใ้หท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบลอ้ม
ไปดว้ยภเูขา  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
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หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ใชร้ะยะเวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ใหท้่าน
ไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชาติทัง้ 2 ขา้งทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนามจากนัน้ 
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น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ  ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ
นกัท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี ้ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบน
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เกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลกัษณอ์ย่างหนึ่งของกรุงฮานอย วดั
โบราณบนเกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ตัง้อยู่บนเนินหยก สามารถเดินขา้มจากฝ่ังไปยงัวดัโดย
ขา้มสะพานเทฮกุ ซึ่งเป็นสะพานไมส้ีแดงสดใส  ที่มีความหมายอนัไพเราะว่า สะพานแสงอาทิตยย์าม
เชา้ เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวฮานอยมาถ่ายรูปกันมากที่สุด ภายในวัดประกอบดว้ย ศาลเจา้
โบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ โดยเชื่อกันว่า เต่าตัวนี ้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ใน
ทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาชา้นาน ชาวเวียดนามมกัเดินทางมาสกัการะบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ ภายในวดั
แห่งนีก้นัอยู่เป็นประจ า 
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จากนัน้น าท่าน อิสระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางดา้นงานหตัถกรรมและ
สินคา้พืน้เมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ซึ่งปัจจุบนัมีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี ที่เรียกชื่อแบบนี ้
เนื่องมาจาก 36 อาชีพอนัเก่าแก่ที่ท ามาคา้ขายกนัในย่านนี ้เป็นย่านคา้ขายที่คึกคกัดว้ยสินคา้นานา
ชนิดทัง้ของกิน เสือ้ผา้ และของที่ระลึกที่เป็นทัง้ผา้ไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายปราณีต
สวยงามมากมาย โดยจะแบ่งออกเป็นถนนสายต่างๆ ทัง้ 36 สาย เช่น ถนนเสือ้ผา้ก็จะเป็นเสือ้ผา้ทัง้
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สาย ใหผู้ม้าเที่ยวฮานอยสามารถเดินเลือกซือ้เลือกชมกนัอย่างจุใจกนัไปเลย และเป็นย่านที่มีสินคา้
ราคาถกูใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร        
  (พิเศษเมนู อาหารเวียดนามต้นต าหรับ เฝอ,บั่นหอย,แหนมเนือง,ขนมเบือ้งญวน) 

ทีพั่ก London Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

 
 

  3     ฮานอย-ฮาลอง-ซันเวิลดฮ์าลองปารค์-น่ังกระเช้า2ช้ัน-ไนทม์าเก็ตฮาลอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย ์ระหว่างทางชมทิวทศันส์องขา้งทางที่เป็นหมู่บา้นสลบักบั
ทอ้งนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดกูาล ในปี ค.ศ.1994 องคก์าร UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใหท้่านสมัผสับรรยากาศ
ขา้งทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของการเกษตรกรรมและนาขา้ว  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
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น าทกุท่านสู ่ซันเวิลดฮ์าลองปารค์ (Sun World Halong Park) น าท่านน่ังกระเช้า 2 ชั้น (Queen 

Cable Car) ขา้มทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ละเที่ยวสามารถขนส่งคนไดถ้ึง 250 คน ชมทิวทัศนท์ี่
แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย ์ขา้มฝ่ังสูเ่กาะอีกฝากฝ่ังหนึ่งเพื่อใหท้กุท่านไดเ้ปลี่ยนบรรยากาศการ

ชมทิวทัศน์ความสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์โดยการ น าท่านน่ังชิงช้าสวรรค์ ชมวิวบนชิงช้า
สวรรค ์(Sun Wheel) ชิงชา้ตวันีเ้ป็นสีแดงขนาดใหญ่ สรา้งโดยบริษัทญ่ีปุ่ น รบัรองความปลอดภัย
อีกเช่นกนั สามารถรองรบัผูโ้ดยสารขึน้ชมวิวพรอ้มกนัไดถ้ึง 384 คน เพราะมีหอ้งโดยสารถึง 64 หอ้ง 
บนชิงชา้ที่มีจุดสงูสดุกว่าระดบัน า้ทะเล 250 เมตรนี ้จะไดช้มวิวอ่าวฮาลองเต็ม ๆ 360 องศา จากนัน้
ใหท้่านอิสระถ่ายภาพสวนญ่ีปุ่ นที่จ  าลองมา 
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อิสระชอ้ปป้ิงที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง ของฝาก 
ของที่ระลกึต่างๆมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ด 
  ทีพั่ก  Galaxy Hotel, Halong หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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  4     ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย-์ถ า้นางฟ้า-สนามบนิฮานอย-กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรคส์รา้งดว้ยความงดงาม
ดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ไดร้บัการ
ประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองคก์ารยูเนสโก อ่าวแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหว่าง

การล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ น า
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ท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนกัถ า้แห่งนีเ้พิ่ง
ถูกคน้พบเมื่อไม่นานมานี ้ไดม้ีการประดบัแสงสีตามผนงัและมมุต่าง ๆ ในถ า้ ซึ่งบรรยากาศภายใน
ถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่ เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวท าให้เกิด
จินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาค า้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รกั
หนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซือ้สินคา้ที่ระลกึต่างๆ ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เย็น รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามทีไ่ดร้บัอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือ
เรียกอกีชือ่ว่า "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บริการบนรถ) 

20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645 (ใช้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)   

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
เสาร-์องัคาร 05-08 พฤศจิกายน 65 14,999.- 14,999.- 4,500.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 10-13 พฤศจิกายน 65 14,999.- 14,999.- 4,500.- 
เสาร-์องัคาร 12-15 พฤศจิกายน 65 15,999.- 15,999.- 4,500.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 17-20 พฤศจิกายน 65 15,999.- 15,999.- 4,500.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 24-27 พฤศจิกายน 65 15,999.- 15,999.- 4,500.- 
เสาร-์องัคาร 26-29 พฤศจิกายน 65 15,999.- 15,999.- 4,500.- 
เสาร-์องัคาร 03-06 ธันวาคม 65 16,999.- 16,999.- 4,500.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้ริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทุกขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมายเหตุ
ที่บรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
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**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 25 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 30 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000บาท

ไม่คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตาม
เงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
8.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
(สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึ่งพอใจในการบริการ) 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดร้บัเงินมัดจ าแลว้เท่านัน้  ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
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3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย 100%  
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่
สามารถรบัผิดชอบทุกกรณี  

4.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
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5.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล
แชร ์หรือบคุคลที่ไม่สามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็น
รายกรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิาร
บางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั

ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯ จะใช้

ในระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
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2. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
3. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนั
หรืออยู่คนละชัน้  

4. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

5. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 
ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 
 

 


