
 

XIN CHAO … ซาปาแจม่WoWWoW 

ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์4วนั 3คนื TG 

น ัง่กระเชา้ข ึน้ยอดเขาฟานซปีนั น ัง่รถไฟชมเมอืง 

สมัผสัสะพานแกว้เมอืงซาปา 

ลอ่งเรอืจา่งอานมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

บุฟเฟตน์านาชาต ิSEN // สุกีแ้ซลมอนรวมมติร 

             พกั 4 ซาปา 2 คนื / นงิบงิห ์1 คนื  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก         กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊ 

05.30 น.   คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตหูมายเลข 4 

เคาน์เตอร ์D7-12 ของสายการบนิไทย เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดินทาง  

07.45 น.  ออกเดินทางสูก่รุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG560  

 บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง+น ้ าด่ืม (ม้ือที1่) 

09.35 น.   เดินทางถงึ กรุงฮานอย น าทา่นผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดินทางสู่ เมอืงซาปา ซึ่งต ัง้อยู่ทาง

ภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจนี อยู่ในเขตจงัหวดัลาวไก ตวัเมืองต ัง้อยู่บนระดบัความ

สูงกว่าระดบันํา้ทะเลถึง 1,650 เมตร จงึมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มือง

หนาวทีส่าํคญัของเวยีดนาม อีกท ัง้ยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขาทีม่ีความหลากหลายของชาตพินัธุม์ากทีสุ่ดใน

เวยีดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส สมยัทีเ่วยีดนามเป็น

อาณานิคมของฝรัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(ม้ือที2่)  

นําท่านชมหมู่บา้นชาวเขากตักตัเป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใตข้องประเทศจนี

เมื่อนานมาแลว้ โดยชาวบา้นทีน่ี่ยงัอนุรกัษป์ระเพณี วฒันธรรม และการดาํรงชีวติในแบบดัง้เดิมเอาไว ้

อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายดว้ยผา้ทอมือสดีาํหรือนํา้เงนิเขม้ และชมความสวยงามของทวิทศัน์นา

ข ัน้บนัได ทีม่ีชื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร(ม้ือที3่)  

เขา้พกัที ่BAMBOO SAPA HOTELระดบั 4ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ซาปา –รถไฟชมวิวซาปา-กระเชา้ฟาซีปนั-ข้ึนยอดเขาฟาซีปนั ( หลงัคาอนิโดจีน)– ภเูขาปากมงักร-สะพาน

แกว้ -LOVE MARKET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(ม้ือที4่)  

 

 

 

 

จากนัน้  นําท่าน สมัผสัการนั่งรถไฟชมวิวเมอืงซาปาทีเ่ชื่อมตวัเมืองซาปากบัท่ากระเชา้ขึ้นฟานซิปนั จากใน ตวัเมือง

ชมววิหุบเขาสวยๆตามไหล่ทางคุม้ค่ากบัการไดม้าเหน็จากนัน้ท่านสู่สถานีกระเชา้ นั่งกระเชา้ขา้มภูเขากว่า 7 

กโิลเมตรใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีขา้มเทอืกเขานอ้ยใหญ่มากมายสู่ เทอืกเขาฟานซีปันท่ามกลางมวลเมฆ

หมอกทีล่อยละล่องอยู่รอบๆชมทศันียภาพทีแ่สนสวยงามบนจุดชมววิในระดบัความสูง 3143 เมตร จุดที่

ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นหลงัคาแห่งอินโดจนี ดว้ยทวิทศัน์แบบพาโนรามาพรอ้มสมัผสัอากาศทีห่นาวเย็น

ตลอดทัง้ปี 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(ม้ือที5่)  

จากนัน้ นําท่านสู่จุดชมววิณบริเวณ หุบเขาปากมงักร ดื่มดํา่ไปกบั

ความสวยงามของทะเลหมอกทีป่กคลุมท ัว่เมืองซาปารอบ

ดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาใหญ่ทีท่อดยาวมาจากมณฑล

ยูนนานในประเทศจนีซึ่งมี“ยอดเขาฟานซีปัน  ทีสู่งโดดเด่น

กว่ายอดเขาอื่นๆอีกท ัง้ยงัเป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในภูมิภาค

อินโดจนีซึ่งมีความสูง3,143 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเลจากนัน้นําท่านชม สะพานแกว้ “มงักรเมฆ” ( Rong 

May)แห่งแรกในเวยีดนามต ัง้อยู่ห่างจากเมืองซาปา 18 กิโลเมตร มีความสูงจากระดบันํา้ทะเล 2,000 เมตร 

มีระบบลฟิตแ์กว้ใสมีความสูงรวม 300 เมตร ความสูงเหนือระดบันํา้ทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร 

เหนือระดบัความสูงของหุบเขาในเขตเทอืกเขา Hoang Lien Son ซึ่งเป็นเทอืกเขาทีย่าวทีสุ่ดในเวยีดนาม 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!!สุกี้ทะเลรวม+ปลาแซลมอน สไตลเ์วียดนาม (ม้ือที6่) 

 

 

 

 

 



หลงัอาหารเย็น นําท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ตลาดLove Marketมีสนิคา้ใหท่้านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมายไม่ว่าจะเป็น

สนิคา้พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ  

เขา้พกัที ่BAMBOO SAPA HOTELระดบั 4ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม    ซาปา – นิงบงิห–์ ล่องเรอืจ่างอาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(ม้ือที7่)  

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมอืงนิงหบ์งิห เ์มืองเก่าแก่ทีม่ีความโดดเด่นทางธรรมชาต ิมีพื้นทีชุ่่มนํา้ใน

อาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามว่า ฮาลองบกเป็นเมืองทีม่ีภูมิทศัน์แปลกตา ท ัง้เทอืกเขา เนินเขา

หนิปนู ทีร่าบตํา่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอดจงึถือกนัว่าเป็นเมืองศกัดิ์สทิธิ์ คณะปฏิวตัขิองโฮ

จมิินหก์็ไดเ้คยต ัง้ฐานทพัขึ้นทีน่ี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบยีนฟู 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(ม้ือที8่)  

 

 

 

 

 

   

 

 



จากนั้น นําท่านสู่ ท่าเรือจ่างอานเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่นํา้แดง ในจงัหวดั

นิงบิง่ห ์เป็นพื้นทีท่ีม่ีท ัง้ภูมิทศัน์อนังดงามของยอดเขาหนิปนู แม่นํา้หลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยู่

ใตน้ํา้ และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จงึทาํใหส้ถานทีแ่ห่งน้ีงดงามน่าชม และยงัมีร่องรอยทางโบราณคดี

ทีเ่ผยใหเ้หน็การต ัง้ถิ่นฐานของมนุษยส์มยัโบราณ ทาํใหส้ถานทีแ่ห่งน้ีไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิ การชื่นชมทศันียภาพทีส่วยงามในจ่างอานนัน้ คือการ ล่องเรือเล็กประมาณ

ล าละ 4 คนเพื่อเขา้ไปเยีย่มชมจ่างอานเรือแจวก็จะพาเราไปเยี่ยมชมวดั หลงัจากนัน้ก็จะพาเราไปลอดถํา้ 

มีท ัง้หมด 49 ถํา้ ซึ่งแต่ละถํา้จะมีชื่อแตกต่างกนัไปจะใชเ้วลาล่องเรือไปกลบัร่วมสองชัว่โมงเลย ทเีดียว  

จ่างอานยงัถูกเรียกว่า ฮาลองบก เพราะทีน้ี่มีเขาหนิปนูและถํา้คลา้ยกบัทีอ่่าวฮาลอง จงัหวดักว่างนิงหอ์ีก

ดว้ย ระบบนิเวศของจ่างอานก็หลากหลายมีพนัธุพ์ชืหายากและสตัวป่์าสงวนอาศยัอยู่ เป็นจาํนวนมาก ใน

บริเวณเขตท่องเทีย่วจ่างอานยงัมีโบราณสถานระดบัชาตทิีส่วยงามแห่งหน่ึง ดว้ยนัน้คือ วดับา๋ยดิ่ง วดัที่

ใหญ่และสวยทีสุ่ดของเวยีดนาม 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่ 9) 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั HOA LU HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่ วดับายดิงห ์- ฮานอย - ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซิน - ถนน36สาย–วดัเฉินกว๊ก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(ม้ือที1่0)  

นําท่านชม  วดับา๊ยด๊ิงห ์  การเดินทางขึ้นวดัตอ้งขึ้นบนัไดหนิกว่า ๓๐๐ 

ข ัน้  ทางฝัง่ขวามือของวดัคือถํา้ซา้งทีบ่ชูาพระพทุธเจา้และ

เทพกาวเซิน  ฝัง่ซา้ยมือคือถํา้โตย๊ทีบ่ชูาเจา้แม่และนางฟ้า  

สถาปจัยกรรมของวดัตามรูปแบบวดักบัถํา้สลบักนัทีเ่หน็

ท ัว่ไปในเวยีดนาม  “ ดา้นบนของประตเูขา้ถํา้ซา้งมีคาํว่า 

มินหด์ิง๋หแ์ยงลาม หรือ ทวิทศัน์ทีเ่ลือ่งชื่อลอืนาม ทีก่ษตัริยเ์ลแทง้ตงพระราชทานใหอ้นัเป็นการกล่าวถึง

ความสวยงามของทีน่ี่ เพดานถํา้เป็นหลงัคาวดัทีท่นทานและปกป้องทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้และเจา้แม่  



หิ้งบชูาไดร้บัการจดัตามรูปแบบของวดัเวยีดโบราณทีม่ีพระพทุธรูปและเจา้แม่กวนอิม  ” จากนัน้ นําท่าน

ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวยีดนามนครหลวงเก่าแก่ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปีค .ศ. 

2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนามซึ่งเมืองแห่งน้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ได ้

อย่างเหนียวแน่นชมสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศสตกึอาคารทีส่าํคญัต่างยงัคงเป็นการก่อสรา้งและนําท่านชม

รอบเมืองฮานอย บา้นเรือนสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟต(์ม้ือที1่1)  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําท่านไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมีชาว

ฮานอยและนกัท่องเทีย่วมานัง่พกัผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งน้ีชม

วดัหงอกเซินอยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ 

ในทะเลสาบ  มีสแีดงสดใส ถือเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของกรุง

ฮานอย จากนัน้คณะไปชอ้ปป้ิงทีถ่นน 36 สาย เพลดิเพลนิกบัการช ้

อปป้ิงสนิคา้ต่างๆ ซื้อของฝากในย่านน้ีตามใจชอบน าท่านเขา้ชม วดัเฉินกว๊ก วดัน้ีมีประวตัยิาวนานกว่า 

1,500 ปี ถือเป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในฮานอย เป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์แหล่งทีช่าวพทุธจาํนวนมากมาท่องเทีย่ว

และกราบจุดเด่นคือเจดียข์นาดใหญ่ประกอบดว้ย 11 ชัน้ สูง 15 

เมตร หอแต่ละชัน้มี 6 ประตโูคง้ ในแต่ละช่องประตมูีรูปปัน้

พระพทุธรูป และยงัมีการบรรจุอฐัิของเจา้อาวาส 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แห่งวดัน้ีลงในเจดียด์ว้ย ไดเ้วลาแกส่มควรน าทานเดินทางสูท่า่อากาศยานนานาชาต ินอยบา่ย เพือ่

เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.45น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG565 

  บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง (ม้ือที1่2) 

22.35 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

**อตัราคา่บริการทวัร*์* 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเดก็อายุต  า่

กว่า 12 ปี 

มีเตยีงเสริม 

ราคาเดก็อายุต  า่

กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตยีงเสริม 

พกัเดีย่ว 

11 – 14 เม.ย 63 23,999 23,999 22,999 4,500 

13 – 16 เม.ย 63 23,999 23,999 22,999 4,500 

JOIN LAND ไมเ่อาต ัว๋หกั 8,000 บาท  

เด็กทารก ไมเ่กนิ 2ขวบ คดิ 4,000 บาท 

 

***ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เมื่อจองทัวรแ์ลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลง ยกเลกิขอคืนเงนิค่าจองทัวรค่์าทัวรไ์ดใ้นทุกกรณี*** 

 

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ :รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง , 

สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศ

เวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลา

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามนั  



 ค่าน้ําหนักกระเป๋า 30 กก. / ท่าน  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการท่ีระบุ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบี้ ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนามได้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 

30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คา่ทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ800 บาท/ท่าน/ทรปิ, หวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

เดนิทางขึ้ นต  า่ 15  ท่าน หากตํา่กว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชําระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท  ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนั

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ชําระก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอื่ นท่ีรออยู่ 

 หากช  าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงื่ อนไข 

 เมื่ อท่านช  าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ี

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชําระเงินในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งสาํเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือสาํรองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทรปิใด , วนัท่ีใด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสาํเนาหนงัสือ



เดินทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผดิชอบคา่เสียหายอันเกิดจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือหนา้กระดาษอย่างตํา่ 

2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ําระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี

ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ท่านลกูคา้และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางหรือปรบัราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง , การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  



12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํ

ใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการ

บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสันําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 

 

 

 


