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เวยีดนามเหนอื ฮานอย-ซาปา-ฟานซปีนั 4วนั 3คนื 

เที7ยวเวยีดนามเหนอืสดุคุม้ 
ที7เที7ยวใหม ่!! สะพานแกว้มงักรเมฆ 

เมอืงซาปาบรรยากาศขุนเขา..พกัซาปา 2 คนื 
หมูบ่า้นก๊าตก๊าต นํ Nาตกซลิเวอร ์

อ ิ7มอรอ่ยสกุ ีNปลาแซลมอล อาหารขึNนชื7อซาปา 
SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ื7อดงั อาหารกวา่ 200 ชนดิ 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปปิN งสุดเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ+หมวกสุดเท ่เวยีดนาม 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซืNอต ัbวเครื7องบนิภายในประเทศ เพื7อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที7ยวบนิเพื7อยนืยนักบัทางเจา้หน้าที7ก่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซืNอต ัbวเครื7องบนิประเภทที7
สามารถเลื7อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื7องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็น
การยกเลกิเที7ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเที7ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี7ยนแปลง 
ซึ7ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัNนเหตุผลเหลา่นีN อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิiที7จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัNงส ิNน อนึ7ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัที7 1 กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา (พกัซาปา)                 (-/-/D) 
12.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีLของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวก 

15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเว ียดนามโดยสายการบิน Viet Jet Air เทีLยวบินทีL 
VJ902 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัLวโมง) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

*** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7อง แตม่จีําหนา่ย *** 
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ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัที7น ั7งของกรุ๊ป ไมส่ามารถรเีควส หรอืเลอืกที7น ั7งได ้
และทางสายการบนิ เป็นผูก้ําหนด ทางบรษิทัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง 

 
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านเดินทางสู่ตัว

เมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซึLงเป็นนครหลวงเก่าแก่ทีLมีอายุครบ 1,000 ปีใน
ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแห่งนีcยังคงรักษาความ
เป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น  

 
เย็น  ä รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

หลังอาหารเย็น นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาปา ซึLงตั cงอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกล ้
กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั cงอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับนํcาทะเลถึง 
1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีLนีLจึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวทีL
สําคัญของเวียดนาม อีกทั cงยังเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาทีLมีความหลากหลายของชาตพัินธุ ์มาก
ทีLสดุในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนีcถูกพัฒนาขึcนเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรัLงเศส สมัย
ทีLเวยีดนามเป็นอาณานคิมของฝรัLงเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  
 
พกัที7 SAPA LODGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัที7 2 ซาปา-สะพานแกว้มงักรเมฆ-หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-ไร่นาข ัNนบนัได 
                 ฟานซปีัน-ตลาด LOVE MARKET              (B/L/D) 
 
เชา้  ä รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านชมเมอืงซาปา เมอืงบนภูเขาทีLเจา้อาณานคิมฝรัLงเศสสรา้งไวเ้ป็นสถานทีLพักผ่อนตั cงแตปี่ 
พ.ศ.2465 ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทีLยวซึLงไดรั้บความนยิมมากทีLสดุแห่งหนึLงในเวยีดนาม  
นําท่านไปสถานทีLท่องเทีLยวใหม่ของเมอืงซาปา สะพานแกว้”โหรง่มยั” (มงักรเมฆ) (ราคา
ทวัรร์วมค่าเขา้ชม) ห่างจากเมืองซาปา20กม. ไดเ้ปิดบริการอย่างเป็นทางการ วันทีL16 
พฤศจกิายน 2019 ไดเ้ป็นสะพานแกว้ทีLใหญ่ทีLสุดและสูงทีLสุดของเวียดนาม ไปทีLสะพานแห่งนีc
ท่านตอ้งเดนิผ่านอโุมงคย์าก70ม.และขึcนลฟิตส์ูงถงึ300ม. ถงึยอดสะพานแลว้เราตอ้งเดนิผ่าน
สะพานทีLทําจากกระจกมคีวมยาวกว่า60ม.จากหนา้ผาภูเขา จากจุดนีcเราสามารถชมววิทวิทัศน์ทีL
สวยงามของเทอืกเขาหวา่งเลยีนเซนิ 
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กลางวนั ä รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 
 
หลังอาหารกลางวัน นําท่านชม หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก ่ของเมอืง
ซาปา ชมทวิทัศน์อันสวยงาม ชมไรน่าข ัNนบนัไดของชาวเขา ซึLงปลูกกระจัดกระจายไปทัLวทั cง
เขา สวยงามดังภาพวาด นําท่านเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชม
สนิคา้พืcนเมืองของทีLระลกึ ชมชวีติพืcนถิLนของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ดําและเผ่าเยา้
แดง และเลือกซืcอสินคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น จากนัcนท่านสู่ฟานซีปัน 
ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีLลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพทีLแสนสวยงามบนจุดชมววิในระดับ
ความสูง 3,143 เมตร จุดทีLไดรั้บการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแห่งอนิโดจนี ดว้ยทวิทัศน์แบบ
พาโนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศทีLหนาวเย็นตลอดทั cงปี อสิระเก็บภาพความประทับใจ (ค่าใชจ้่าย
ในการขึcนกระเชา้เพืLอสัมผัสยอดสูงสุดฟานซปัีน และค่ารถรางขึcนยอดเขา ไม่รวมในค่าบรกิาร
ทัวร์ 1,300.-/ท่าน) กรณีทีLท่านไม่ประสงคจ์ะขึcนยอดเขาฟานซปัิน ท่านสามารถอสิระถ่ายรูป
และชมิกาแฟรอ้นๆ และเดนิเลอืกซืcอของทีLระลกึบรเิวณสถานีกระเชา้ไดต้ามอัธยาศัย 

เย็น  ä รบัประทานอาหารเย็น สุดพเิศษ!! สุกีNปลาแซลมอล 
 

นําท่านอสิระชอ้ปปิcงทีL ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปปิcงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
สนิคา้พืcนเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปปิcงใหอ้ย่างจุใจ 
 
พกัที7 SAPA LODGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัที7 3 ซาปา-ฮานอย-จตัุรสับาดงิห-์วดัเจดยีเ์สาเดยีว-ทะเลสาบคนืดาบ 
   วดัหงอกเซนิ-ถนน 36 สาย               (B/L/D) 

เชา้  ä รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  จากนัcนนําท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนามใชเ้สน้ทางเดมิ (ระยะทาง 

245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั และชมววิทวิทศันข์า้งทางที7สวยงาม 

กลางวนั ä รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบุ์ฟเฟตช์ื7อดงั 
นําท่านชมจตุัรสับาดงิห ์สถานทีLทีLท่านโฮจมินิหไ์ดอ้่านคําประกาศอสิรภาพของเวียดนามพน้
จากฝรัLงเศส ในวันทีL 2 กันยายน พ.ศ.2488 (วันชาตขิองเวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึcน
ของฝรัLงเศสอยู่ถงึ 48 ปี ชมสุสานโฮจมินิห ์ภายในบรรจุศพอาบนํcายาของโฮจมินิห ์นอนสงบ
อยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีLขัดต่อความประสงคข์องท่านทีLตอ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ให ้
เขา้ชมดา้นในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเทีLยวจะเดนิเรียงแถวเขา้ควิอย่างเงียบสงบและ
สํารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มนํากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรอืกระเป๋าถือ
เขา้ไปโดยเด็ดขาด นําท่านชมทําเนยีบประธานาธบิด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีLรับรองแขกบา้นแขก
เมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทั cงหลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มเีชอืกกั cนใหถ่้ายรูปไดใ้นระยะไกล 
ชมบา้นพกัโฮจมินิห ์ทีLเคยพํานักอยู่ในชว่งปี พ.ศ.2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ั cงหลัง ยก
พืcนดว้ยเสาสงู ชั cนล่างโปร่งไม่มผีนัง เป็นทีLพักผ่อนและตอ้นรับแขก ชั cนบนสดุเป็นหอ้งสมุด หอ้ง
ทํางาน และหอ้งนอน บา้นจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างทีLด ีจนไดรั้บการ
ยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวียดนาม นําท่านชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรียกอีกชืLอว่าวัดแห่งรัก 
สรา้งดว้ยไมท้ั cงหลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตั cงอยู่บนตน้เสาเดยีวปักอยู่ในสระบัว
ขนาดกลางรูปสีLเหลีLยม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10กร แต่ละมอื
ถือของมงคลรวม 8อย่าง จากนัcนนําท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึLงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุง
ฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเทีLยวมานัLงพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนีc ชมวดัหงอก
เซนิ อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึLงของกรุงฮานอย นําท่านชอ้ปปิcงอย่างจุใจอยู่ทีL ถนน 36 สาย 

เย็น  ä รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  พกัที7 MOON VIEW HOTEL HANOI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัที7 4 ฮานอย-สนามบนินอยไบ-กรุงเทพ       (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทานเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรุงฮานอย เพืLอเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

12.15 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินViet Jet Air เทีLยวบินทีL VJ901       
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัLวโมง)  ไมม่บีรกิารอาหาร และเครื7องดื7มบนเครื7อง 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี7ยว 
07 – 10 ก.พ. 63 12,999 12,999 4,500 
08 – 11 ก.พ. 63 12,999 12,999 4,500 
14 – 17 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 
21 – 24 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 
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 

 
สําคัญ  กรุณาอ่านเงื-อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื-อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากชําระเงินแล้วทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื-อนไขแล้วและไม่สามารถ เปลี-ยนแปลงเงื-อนไขใดๆ ได้ 

รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี5ยนหรืองดไปบาง 
รายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื5องมาจากได้รับทราบเงื5อนไขก่อนการเดินทางแล้ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิNเริ5มและจบการให้บริการ ที5 สนามบินต้นทางขาไป เท่านัOน  
 
 
 
 
 
 

กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทําการสํารองตัOวเครื-องบิน หรือยานพาหนะ
อื-น ๆ เพื-อใช้เดินทางมาและกลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนื-องจากเป็น
ค่าใช้จ่ายที-นอกเหนือจากโปรแกรม 

 

อันเนื-องมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน
หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทัTงนีTจะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
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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 
อายุตํ7ากวา่ 2 ปี 4,900 

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื7องจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื7องจากเป็นราคาโปรโมช ั7น  
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(แตส่ามารถเปลี7ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื7อนไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
§ ค่าตัtวเครืLองบนิโดยสารชั cนประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชืcอเพลงิ 
§ ค่าทีLพักหอ้งคู่ ดังทีLระบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
§ ค่าอาหาร ดังทีLระบุในรายการ 
§ ค่าเขา้ชม ดังทีLระบุในรายการ 
§ ค่ารถนําเทีLยว ดังทีLระบุในรายการ 
§ ค่าประกันอบัุตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

§ ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครืLองดืLม นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์           
§ ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 
§ ค่าปรับสําหรับนํcาหนักกระเป๋าเดนิทางทีLเกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
§ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง  
§ ค่าธรรมเนียมเชืcอเพลงิทีLทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิLมเตมิในภายหลัง 
§ ค่าทปิคนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ7น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทปิ (บงัคบัตามระเบยีบ

ธรรมเนยีมของประเทศ) 
§ ค่าทปิหวัหนา้ทวัรท์ี7ดูแลจากไทย แลว้แต่สนินํ Nาใจของท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ7นและ

คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
§   ภาษหีกั ณ ที7จา่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิ7ม 7% 

 
เงื7อนไขการสํารองที7น ั7ง 

§ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 5,000 บาท พรอ้ม
กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

§ การชําระค่าทัวร์สว่นทีLเหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียม
ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนกําหนด เนืLองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีLพักและตัtว
เครืLองบนิ มฉิะนัcนจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

§ หากท่านทีLตอ้งการออกตัtวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีL ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัcง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีL ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีL
เกดิขึcน 

§ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัLงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวก
ในการเดนิทางท่องเทีLยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัLวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนืLองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ั cงหมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
§ ไม่สามารถยกเลกิได ้ เนืLองจากเป็นราคาโปรโมช ั7น และขอเก็บเงนิทั cงหมด (แต่สามารถเปลีLยนชืLอผูเ้ดนิทาง

ได ้15 วัน กอ่นการเดนิทาง) 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ7นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ7น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี7ดูแลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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§ กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึLงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 
ทางบรษัิทจะทําการเลืLอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั cงนีcท่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีLไม่
สามารถยกเลกิหรอืเลืLอนการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

§ ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิuในการคนืเงนิทุก
กรณี 
 

หมายเหตุ 
§ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีLไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 

10 ท่าน ในกรณีนีcบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั cงหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืLนใหถ้า้ตอ้งการ 
§ เมืLอมกีารออกตัtวเครืLองบนิไปแลว้ ไม่สามารถรฟัีนได ้อันเนืLองมาจากเงืLอนไขของสายการบนิ 
§ หากท่านไม่ไดร่้วมบรกิารทานอาหาร หรอืค่าตัtวเขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ์ไม่สามารถคนืเงนิได ้เนืLองจากค่าบรกิาร

ทีLเวยีดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 
§ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuทีLจะเปลีLยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีc เมืLอเกดิเหตุจําเป็นสดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีLสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีLนอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบัุตเิหตุสดุวสัิยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่าง  ๆเป็นตน้ 

§ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืLองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีLไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิuในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ั cงหมด 
 

*เมื7อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื7อนไขขอ้ตกลงท ัNงหมดนีNแลว้* 

 
บรกิารเพิ7มเตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 


