
 

ฮานอย  ซาปา ฟาซปินั 4วนั 3คนื 
โดยสาย  การบนิ THAI LION AIR (SL) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62 – พฤษภาคม 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
จตุัรสับาดงิห ์ สุสานโฮจมินิห ์ วดัเสาเดยีว  น า้ตกสเีงนิ โบสถห์นิ 

หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊ น ัง่รถรางสไตลย์ุโรป  น ัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขาฟานซปินั 

ชอ้ปป้ิง 2 ตลาด ตลาด COC LUE และ ตลาดซาปา 

พเิศษ !! บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิSEN และ สกุ ีป้ลาแซลมอน + ไวนแ์ดงดาลดั 

 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพ – (สนามบนิดอนเมอืง) – เมอืงฮานอย (สนามบนินอยไบ) 

15.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศอาคาร 

1 ชัน้ 3 ประต ู7-8 เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยไลออ้น แอร ์เพือ่รับเอกสารประกอบการเดนิทาง

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

เย็น       บรกิารอาหารเย็น ดว้ย DINNER BOX บนเครือ่งบนิ เพือ่ความสะดวกแกทุ่กทา่น 

18.00 น. ไดเ้วลาอันสมควร ออกเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย โดยสารการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิ

ที ่SL 184 

19.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

รับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ย  

ทีพ่กั โรงแรม SUNSET ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง  จตุรสับาดงิห ์– สสุานโฮจมินิห ์– ท าเนยีบรฐับาล – วดัเสาเดยีว – ซาปา – น า้ตกสเีงนิ 

– โบสถห์นิ – ตลาดซาปา –  

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่จตุรสับาดงิห ์เป็นจตรุัสทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของกรงุฮานอย เนื่องจาก ท่าน

โฮจมินิหป์ระธานาธบิดคีนแรกของเวยีดนาม อา่นค าประกาศอสิรภาพหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 

เมือ่วันที ่2 กันยายน 1945 และยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการส าคัญหลายแหง่ เชน่ ท าเนียบ

ประธานาธบิด ีกระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการวางแผนและลงทุน 

น าท่านเขา้คารวะ สุสานโฮจมินิห  ์(ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพื่อน าร่างลุงโฮไปอาบน ้ายา

ใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮจมินิหอ์ยู่ในโลงแกว้ เป็นนักปฏวิัตชิาวเวยีดนาม 

ซึง่ในภายหลังไดก้ลายมาเป็นนายกรัฐมนตรี และประธานาธบิดแีห่งสาธารณรัฐประชาธปิไตย

เวยีดนาม (เวยีดนามเหนือ) หลังจากสิน้สุดของสงครามเวยีดนาม ไซ่ง่อน เมอืงหลวงเกา่ของ

เวยีดนามใต ้ไดถู้กเปลีย่นชือ่มาเป็นนครโฮจมินิห ์เพื่อเป็นเกยีรตแิกท่่านโฮจมินิหแ์ละท่านยัง

เป็นบุคคลทีช่าวเวยีดนามถอืว่าเป็นบคุคลทีม่คีวามส าคัญเป็นอย่างยิง่ต่อการประกาศอสิรภาพ

ของเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีเป็นอาคารทรงโคโลเนียลสเีหลอืง ทีฝ่รั่งเศส

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1901 เพื่อใชเ้ป็นทีท่ าการของผูส้ าเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแหง่อนิโดไชน่า 

และที่นี่ยังเป็นที่ท างานของประธานาธบิดโีฮจิมนิห์เมือ่ครัง้ยังมชีวีติอยู่ ปัจจุบันที่นี่ยังเป็นที่

รับแขกบา้นแขกเมอืงของเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว ซึง่ชาวเวยีดนามเรยีกวา่ จ่ัวโมดโกด เป็นวัดเกา่แกท่ี่

สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่10 ลักษณะเป็นศาลาเกง๋จนีขนาดเล็กตัง้อยู่บนเสาเพยีงตน้เดยีว 

กลางสระบัวรูปสีเ่หลีย่ม ภายในศาลาประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิปางสบิกร 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิSEN) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงซาปา ซึง่เป็นอกีหนึ่งเมอืงทีอ่ยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมอืง

เล็กๆทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขานอ้ยใหญ่ ในอดตีซาปาเป็นเมอืงตากอากาศยอดนิยมของชาว

ยุโรปทีอ่าศัยอยู่ในเวยีดนาม เพราะในอดตีทีน่ี่เคยถูกยดึครองโดยฝรัง่เศส ท าใหส้ถาปัตยกรรม

และการวางผังเมอืงของทีน่ี้ มลีักษณะคลา้ยอาณานคิมฝรั่งเศส ประกอบกับอากาศทีห่นาวเย็น

ตลอดทัง้ปีและมทีัง้ในส่วนทีเ่ป็นเมอืงและชนบทท าใหท้ีน่ี่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว

มากมาย 

น าท่านเดนิทางไปชม น า้ตกสเีงนิ (SILVER WATERFALL) หรอืน ้าตก Tacbac เป็นน ้าตก

ทีข่ ึน้ชือ่และใหญ่ทีส่ดุในซาปา  

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปชม โบสถห์นิ(Church Stone) เป็นโบสถ์เก่าแก่ทีส่รา้งขึน้โดย

ชาวฝรั่งเศสในปี 1895 เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (สุกีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดง) 

หลังจากรับประทานอาหารเย็นน าท่านไปเดนิตลาดพื้นเมอืงซาปา ใหท้่านไดเ้ลอืกจับจ่ายซือ้

ของและพบปะกับชาวเขาทีอ่อกมาขายของและซือ้ของยามเย็น ทีน่ี่จ าหน่ายสนิคา้พื้นเมือง

มากมาย ไม่วา่จะเป็น ผัก ผลไม ้สนิคา้จากผา้ไหม อาท ิเสือ้ผา้ กระเป๋า 

ทีพ่กั โรงแรม Q SAPA หรอื DELTA SAPA ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม หมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊ (CAT CAT VILLAGE) – ขึน้รถไฟสไตลย์ุโรปและน ัง่กระเชา้ขึน้ยอด

เขาฟานซปินั –ลาวไก  

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  



 

น าท่านเดนิทางสูห่มู่บา้นวัฒธรรมของซาปา หมูบ่า้นชาวเขาก ัต๊ ก ัต๊ (CAT CAT VILLAGE) 

เป็นหมู่บา้นวัฒนธรรมชาวมง้ด า ท่านจะไดสั้มผัสวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของ

ชาวเผ่าพื้นเมอืง และแปลงนาขา้วขัน้บันได (ขึน้อยู่กับฤดูกาล) การเดนิทางไปทีน่ี่สามารถไป

ไดด้ว้ยรถยนตแ์ละการเดนิเทา้ ตลอดการเดนิทางเทา้ก็จะมบีา้นเรอืนชาวพื้นเมอืงเปิดรา้นขาย

ของทีร่ะลกึแกนั่กท่องเทีย่ว 

 เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านน่ัง รถรางเมอืงซาปาสไตลย์ุโรป เพื่อไปยังสถานีกระเชา้ เพื่อขึน้ยอดเขาฟานซี

ปนั ท่านจะไดช้มววิธรรมชาตทิีส่วยงามระหวา่งทางทีร่ถรางวิง่ผ่านหบุเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้เพือ่ขึน้ยอดเขาฟานซปินั ซึง่เป็นกระเชา้ 3 สายแบบไม่หยุดพัก

ทีย่าวทีส่ดุในโลกโดยมคีวามยาวถงึ 6,292 เมตร หรอืประมาณ 6 กโิลเมตร ระหวา่งน่ังกระเชา้

ท่านจะไดเ้พลนิเพลนิและชมวิวดา้นล่างแบบพาโนรามา  ผ่านยอดเขาฟานซปัินซึง่เป็นยอด

เขาทีสู่งทีสุ่ดของเวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจีน จนไดร้ับการขนานนามว่า “หลังคาแหง่อนิ

โดจีน” บนความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทาง

ธรรมชาต ิเมือ่ถงึจุดสูงสุดของยอดเขาใหเ้วลาทุกท่านไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพทีส่วยงาม

ราวกับอยู่บนเมฆหมอกผ่านยอดเขาทีเ่ขยีวขจี และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปคูพ่ีระมดิบนยอด

เขาฟานซปัินเพือ่เช็คอนิใหโ้ลกรูว้า่เป็นผูพ้ชิติยอดเขาแหง่นี้แลว้ 

เย็น         บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม RED RIVERSIDE ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 



 

วนัทีส่ ี ่ ลาวไก – ด่านชายแดนเวยีดนาม จนี – วหิาร MAO – ตลาดชายแดน COC LEU – 

กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางไปยัง ดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี เป็นด่านชายแดนทีใ่หค้นเวยีดนามและ

จีนไปมาหาสู่กัน ชาวเวียดนามจ านวนมาก จะขา้มฝ่ังไปซื้อสินคา้ที่ผลิตในจีนเพื่อน ามา

จ าหน่ายในเวียดนาม  ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่น และถ่ายรูป จากนั้นน าท่านไปชมวหิาร MAO 

เป็นวัดทีไ่ดร้ับอทิธพิลมาจากสถาปัตยกรรมจีนมรี่องรอยความเชือ่และค าสอนของ ลัทธขิงจือ้ 

ใหท้่านไดสั้กการะ และขอพรเพือ่เป็นสริมิงคล 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง ตลาดชายแดนก๊กเลี๊ยว (COC LEU) เป็นตลาดในเขต

เศรษฐกจิ เวียดนาม-จีน ที่นี่จะมีสนิคา้ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นสินคา้ของ

เวยีดนาม และจีน อาทเิช่นเสือ้ผา้ กระเป๋า ของใชต้่างๆอกีมากมาย ใหท้่านใหเ้ลอืกซื้อเป็น

ของฝาก 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟตน์านาชาต ิSEN) 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ประมาณ 5 

ชัว่โมง) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของ

ชาวเวยีดนาม 

20.45 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบนิ THAI LION AIR เที่ยวบนิที่ 

SL185                                 

22.45น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ......พรอ้มความ

ประทับใจ 

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

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี 
พกัเดีย่ว

เพิม่ 

06 - 09 ธ.ค 62 12,399 12,399 3,500 

13 - 16 ธ.ค. 62 12,399 12,399 3,500 

20 - 23 ธ.ค. 62 12,399 12,399 3,500 

27 - 30 ธ.ค. 62 14,733 14,733 3,500 

03 - 06 ม.ค. 63 11,955 11,955 3,500 

10 – 13 ม.ค. 63 11,111 11,111 3,500 

17 - 20 ม.ค. 63 12,399 12,399 3,500 

24 - 27 ม.ค. 63 11,955 11,955 3,500 



 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 63 12,399 12,399 3,500 

07 - 10 ก.พ. 63 13,955 13,955 3,500 

14 - 17 ก.พ. 63 11,955 11,955 3,500 

21 - 24 ก.พ. 63 11,955 11,955 3,500 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค 63 11,955 11,955 3,500 

06 - 09 ม.ีค. 63 12,955 12,955 3,500 

13 - 16 ม.ีค. 63 12,955 12,955 3,500 

20 - 23 ม.ีค. 63 12,955 12,955 3,500 

27 - 30 ม.ีค. 63 12,955 12,955 3,500 

03 - 06 เม.ย. 63 13,399 13,399 3,500 

10 - 13 เม.ย. 63 15,955 15,955 3,500 

12 - 15 เม.ย. 63 15,888 15,888 3,500 

17 - 20 เม.ย. 63 12,955 12,955 3,500 

24 - 27 เม.ย. 63 12,955 12,955 3,500 

01 - 04 พ.ค. 63 12,955 12,955 3,500 

โปรแกรมทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
*คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีตา่งชาตชิ าระเพิม่ 3,000 บาท  

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ  1,500 บาท / ตลอดการเดนิทาง / ตอ่ทา่น   

*ช าระทีส่นามบนิกอ่นออกเดนิทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น **ไมไ่ดบ้งัคบั** 

ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท / ทา่น / วนั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

✓ คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  



 

✓ คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

✓ คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

✓ คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

✓ คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

✓ คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

× คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น ช าระ

ทีส่นามบนิในวันเดนิทาง ในสว่นหัวหนา้ทัวร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน **ไมไ่ดบ้งัคบั** ตาม

มาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท / ทา่น / วนั 

× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

× ราคาทัวรไ์ม่รวมคา่วซีา่ กรณีสถานทูตมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

➢ ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวรม์ัดจ าทัวรท์่านละ 5,000 บาท พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจาก

ท าการจอง และช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีไม่ช าระเงนิหรือไม่ช าระ

เงนิตามก าหนด ไม่ว่ากรณีใดใดจะถอืว่าท่านสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ **กรณีเดนิทางช่วง

วันหยุดยาว เชน่ สงกรานต ์ปีใหม่ ช าระคา่ทัวรม์ัดจ าทัวรท์่านละ 10,000 บาท** 

➢ หากลูกคา้ท าจองเกนิ 20 ท่าน ท่านที ่21 เป็นตน้ไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดยีวกัน

จองเกนิ 20 ท่าน แมว้่าท่านจะจองทัวรม์าคนละบรษัิทก็ตาม ขอสงวนสทิธิใ์หช้ าระเพิม่ตามเงื่อนไข

ของบรษัิท 

➢ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเขา้

ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิ 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100%  ซึง่เมือ่จองและจ่าย

มัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืเงนิคา่มัดจ าหรอืคา่ทัวรใ์ดๆ ทัง้สิน้  เวน้แต ่

1. ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะ

ไม่หักค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื่นใด โดยตอ้งแจง้ทาง

บรษัิททราบลว่งหนา้ 15 วันกอ่นวันเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีตอ้งท าวีซ่า ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตั๋ว

เครื่องบนิ แต่มกีารยืน่วซี่าไปแลว้หรือมคี่าใชจ่้ายอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าทีจ่่ายไป



 

ลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน้ โดยตอ้งแจง้ทางบรษัิททราบลว่งหนา้ 15 วันกอ่นวันเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร ์

อาทติย ์และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

❖ บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้

❖ รายการท่องเทีย่ว โรงแรมทีพั่ก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

❖ บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเช่น พายุไตฝุ้่ น 

ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

❖ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืง หรือเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ 

❖ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

❖ ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

❖ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์

เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิ

อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

❖ เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

❖ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

❖ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค

ประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ท่านและ

ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้ 

แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 



 

❖ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอ้ควรระวงั  

❖ กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรุณาเช็คเรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กับเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ 

❖ กรณีลูกคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  ก่อนตัดสนิใจซือ้ทัวร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีด

วันเวลา เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกับทางบรษิ ททัวร ์กอ่นตัดสนิใจซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ  

❖ รับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ช าระกับผูจั้ด เป็นการช าระขาดก่อน

เดนิทางและผูจั้ดไดช้ าระตอ่ใหก้ับทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบช าระขาดกอ่น

ออกเดนิทางเช่นกัน ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด 

หรอืไดร้ับการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม ทาง

ผูจั้ดขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 

 


