
#15726 ทัวรเวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน
สะพานแกวมังกรเมฆ หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต บิน VJ
ทัวรเวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ไรนาขั้นบันได จัตุรัสบาดิงห สุสานโฮจิมินห
บานพักโฮจิมินห วัดเจดียเสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย - ซาปา   

Sapa
Lodge
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ซาปา - สะพานแกวมังกรเมฆ - หมูบานชาวเขากัต๊กัต๊ - เขาฟานซีปัน - ตลาด LOVE
MARKET   

Sapa
Lodge
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย - บาน
พักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา   

Moon
View
Hotel
Hanoi
หรือเทียบ
เทา

4 ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 เม.ย. 65 - 20 เม.ย.
65

฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

24 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,500

1 พ.ค. 65 - 4 พ.ค. 65 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿4,500

3 พ.ค. 65 - 6 พ.ค. 65 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿4,500

5 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

6 พ.ค. 65 - 9 พ.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

8 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

15 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,500

9 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿4,500

14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500

21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿4,500

28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿4,500

4 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500

11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500



18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿4,500

25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย -
ซาปา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม บาย

12.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

15.05 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VJ902 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

*** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง แตมีจําหนาย ***

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบิน เป็นผูกําหนด ทาง
บริษัทไมสามารถเขาไปแทรกแซง

16.55 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว

นําทานเดินทางสูตัวเมือง กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซ่ึงเป็นนครหลวงเกาแกท่ีมีอายุครบ 1,000 ปีในค.ศ. 2010
กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกับชายแดนจีน อยูในเขตจังหวัดลาวไก ตัว
เมืองตั้งอยูบนระดับความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหลงปลูกผักและผลไม
เมืองหนาวท่ีสําคัญของเวียดนาม อีกท้ังยังเป็นดินแดนแหงขุนเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพันธุมากท่ีสุดในเวียดนามอีกดวย
(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

พักท่ี Sapa Lodge Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานนอยไบ

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ซาปา - สะพานแกวมังกรเมฆ - หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต - เทือกเขา
ฟานซีปน - ตลาด LOVE MARKET

*** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง แตมีจําหนาย ***

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบิน เป็นผูกําหนด ทาง
บริษัทไมสามารถเขาไปแทรกแซง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ฮานอย
เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

ซาปา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sapa Lodge Hotel หรือเทียบเทา

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยูหางไปประมาณ 400 กิโลเมตร
จากเมืองฮานอย เมืองน้ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองนั้นเป็นจุด
สนใจของนักทองเท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทาน ชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาท่ีเจาอาณานิคมฝรั่งเศสสรางไวเป็นสถานท่ีพักผอนตั้งแตปี พ.ศ.2465 ปัจจุบันเป็น
เมืองทองเท่ียวซ่ึงไดรับความนิยมมากท่ีสุดแหงหน่ึงในเวียดนาม

นําทานไปสถานท่ีทองเท่ียวใหมของเมืองซาปา สะพานแกว”โหรงมัย” (มังกรเมฆ) (ราคาทัวรรวมคาเขาชม) หางจากเมืองซา
ปา 20 กม. ไดเปิดบริการอยางเป็นทางการ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2019 ไดเป็นสะพานแกวท่ีใหญท่ีสุดและสูงท่ีสุดของเวียดนาม
ไปท่ีสะพานแหงน้ีทานตองเดินผานอุโมงคยาว 70 ม. และขึ้นลิฟตสูงถึง 300 ม. ถึงยอดสะพานแลวเราตองเดินผานสะพานท่ีทํา
จากกระจกมีควมยาวกวา 60 ม. จากหนาผาภูเขา จากจุดน้ีเราสามารถชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของเทือกเขาหวางเลียนเซิน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม หมูบานชาวเขากาตกาต เป็นชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซาปา ชมทิวทัศนอันสวยงาม ชมไรนาขั้นบันไดของ
ชาวเขา ซ่ึงปลูกกระจัดกระจายไปท่ัวท้ังเขา สวยงามดังภาพวาด นําทานเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยูของชาวเขาภายในหมูบาน
ชมสินคาพ้ืนเมืองของท่ีระลึก ชมชีวิตพ้ืนถิ่นของชนเผาหลากหลาย โดยเฉพาะมงดําและเผาเยาแดง และเลือกซ้ือสินคา
หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบาน

้ ่ ่



จากนั้นเดินทางสู ฟานซีปัน ทามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละลองอยูรอบๆชมทัศนียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับ
ความสูง 3,143 เมตร จุดท่ีไดรับการขนานมานวาเป็นหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศนแบบพาโนรามาพรอมสัมผัสอากาศท่ี
หนาวเย็นตลอดท้ังปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ (คาใชจายในการขึ้นกระเชาเพ่ือสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน และคารถรางขึ้น
ยอดเขา ไมรวมในคาบริการทัวร 1,300.-/ทาน)

กรณีท่ีทานไมประสงคจะขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ทานสามารถอิสระถายรูปและชิมกาแฟรอนๆ และเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึก
บริเวณสถานีกระเชาไดตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล

อิสระชอปป้ิงท่ี ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปป้ิงมากมาย ไมวาจะเป็นสินคาพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม
กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปป้ิงใหอยางจุใจ

พักท่ี Sapa Lodge Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว

ซาปา

สะพานแกวมังกรเมฆ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยูหางไปประมาณ 400 กิโลเมตร
จากเมืองฮานอย เมืองน้ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองนั้นเป็นจุด
สนใจของนักทองเท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

เป็นสะพานแกวท่ีเป็นท่ีเท่ียวใหมของซาปา ตั้งอยูหางจากเมืองซาปาไปทางตะวันตก
ประมาณ 18 กิโลเมตร บนความสูงจากระดับน้ําทะเลท่ี 2,000 เมตรในเขตเทือกเขา
Hoang Lien Son สะพานน้ีสรางโดยกลุมทุน Hoang Lien Son Group Joint Stock
Company โดยทําจากกระจกใสท้ังหมดซ่ึงมีความยาว 300 เมตร สูง 1,000 เมตร เป็น
สะพานกระจกท่ีสูงท่ีสุดและยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากขางบนจะไดเห็น
ทิวทัศนธรรมชาติท่ีงดงามพรอมสัมผัสกับสายลมและเมฆท่ีบินผานเบื้องหนา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต

เขาฟานซีปน

 บาย

เป็นหมูบานชาวเขาท่ีมีชื่อเสียงของซาปา ตั้งอยูท่ีเชิงเขา Muong Hoa หางจากเมืองซาปา
ไปเพียง 3 กิโลเมตร หมูบานน้ีกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ
Dzao หลายเผามารวมกันจากพ้ืนท่ีภูเขาอ่ืนๆ ในเวียดนามเหนือ พวกเขาเริ่มปลูกขาวและ
ขาวโพดในภูมิภาคเชนเดียวกับการทอผาและงานหัตกรรมตางๆ ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวแลนมารคท่ีพลาดไมไดหากไดมาเยือนซาปา

เป็นภูเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนือระดับ
น้ําทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ท่ีน่ีไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน"

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห -
ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย - บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว
- ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา

คาใชจายในการขึ้นกระเชาเพ่ือสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน และคารถรางขึ้นยอดเขา ไมรวมในคาบริการทัวร 1,300.-/ทาน

กรณีท่ีทานไมประสงคจะขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ทานสามารถอิสระถายรูปและชิมกาแฟรอนๆ และเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึก
บริเวณสถานีกระเชาไดตามอัธยาศัย

ตลาด LOVE MARKET

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอล

 Sapa Lodge Hotel หรือเทียบเทา

เป็นตลาดท่ีนักทองเท่ียวสามารถเดินชมสินคาทองถิ่น และบรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทาง
มารวมตัวกันอยูท่ีน่ี ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามใชเสนทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.) ระหวางทางใหทานพักผอนตามอัธยาศัย และชมวิวทิวทัศนขางทางท่ีสวยงาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตชื่อดัง

นําทานชม จัตุรัสบาดิงห สถานท่ีท่ีทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศส ในวันท่ี 2
กันยายน พ.ศ.2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 48 ปี

จากนั้นชม สุสานโฮจิมินห ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจิมินห นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับอากาศท่ีขัดตอความ
ประสงคของทานท่ีตองการใหเผาศพ (ปิดไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร) นักทองเท่ียวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยาง
เงียบสงบและสํารวม เขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํากลองถายรูป กระเปาสะพาย หรือกระเปาถือเขาไปโดยเด็ดขาด

นําทานชม ทําเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใชเป็นท่ีรับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลืองท้ังหลัง มีทหารเฝาหามเขาไป
ใกล แตมีเชือกกั้นใหถายรูปไดในระยะไกล

นําทานชม บานพักโฮจิมินห ท่ีเคยพํานักอยูในชวงปี พ.ศ.2501-2512 บานพักสรางดวยไมท้ังหลัง ยกพ้ืนดวยเสาสูง ชั้นลาง
โปรงไมมีผนัง เป็นท่ีพักผอนและตอนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นหองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานจะเรียบงาย สะอาด มี
ขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยางท่ีดี จนไดรับการยกยองเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม

นําทานชม วัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก สรางดวยไมท้ังหลัง เป็นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนตน
เสาเดียวปักอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10กร แตละมือถือของ
มงคลรวม 8อยาง

นําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทองเท่ียวมาน่ังพักผอนบริเวณริม
ทะเลสาบแหงน้ี ชมวัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น
เอกลักษณอยางหน่ึงของกรุงฮานอย

นําทานชอปป้ิงอยางจุใจอยูท่ี ถนน 36 สาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Moon View Hotel Hanoi หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว



ฮานอย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตชื่อดัง

จัตุรัสบาดิงห

สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห

ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย

บานพักลุงโฮ

วัดเจดียเสาเดียว

 บาย

เป็นสถานท่ีท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหประกาศความเป็นเอกราชใหแกเวียดนามจาก
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1945 และตัวจัตุรัสนั้นถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุมปฏิวัติ ท่ีไดขับไลชาว
ฝรั่งเศสท่ีมายึดครองเวียดนาม

เป็นอนุสรณท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย
ไมไกลจากจัตุรัสบาดิงห เป็นสถานท่ีท่ีทานโฮจิมินหไดยืนประกาศเอกราชใหกับประเทศ
เวียดนาม

ทําเนียบน้ีตั้งอยูในเมืองฮานอย เคยเป็นท่ีทํางานของคนมีอํานาจสูงสุดอินโดจีน มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงโคโลเนียลทาสีเหลืองท้ังหลังท่ีฝรั่งเศสสรางขึ้นในปี 1901 ปัจจุบัน
เป็นท่ีรับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทําเนียบมีสวนดอกไมและสระน้ําท่ีมีบรรยากาศ
อันรมรื่น

เป็นบานท่ีลุงโฮ หรือทานโฮจิมินห ท่ีไดอยูอาศัยท่ีน่ีเป็นเวลา12 ปี (1958-1969) เป็น
บานรูปแบบพ้ืนบานซ่ึงถูกเก็บรักษาไวหลังจากทานไดยายออก เน่ืองจากเป็นเปาหมาย
โจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันไดเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหทุกคนเขาชมได

ท่ีน่ีถูกสรางเมื่อเกือบพันปีท่ีแลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยนั้นยังไมเคยมีลูก
และก็ฝันวา มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว แลวก็พบและตกหลุมรักกับสาวชาวบาน
แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียท่ีมีเสาเดียวกลางนาเหมือนกับ
ดอกบัวในบอน้ําท่ีฝันเห็น



วันท่ี 4 ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห (ปิดไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร)

ทะเลสาบคืนดาบ

วัดหง็อกเซิน

ถนน 36 สายเกา

เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ซ่ึงเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว แตเพราะ
ตํานานท่ีวากันวา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับ
บนเรือในทะเลสาบ ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพ่ือเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักร
พรรดิเล เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในน้ํา จึงไดชื่อใหมวา
ทะเลสาบคืนดาบ

เป็นวัดท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซ่ึงมีหนาตาท่ีเป็น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพ้ืนท่ีเมื่อ
150 ปีท่ีแลว

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุกร-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีนั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Moon View Hotel Hanoi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย กรุงฮานอย เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

บาย

12.15 น. ออกเดินทางจาก กรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VJ901 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

รายการทองเท่ียวน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเป็นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมท่ีสุด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 3 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน

หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีเวียดนาม
เป็นแบบเหมาจาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

การชําระเงิน
กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอทาน ภายใน 2-3 วัน เพ่ือสํารองสิทธิใ์นการเดินทาง

ชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึด
มัดจําโดยท่ีทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของท่ีพักและตั๋ว
เครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจอง
แลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติมตางๆ  ใหแกพนักงาน
ขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 

อัตรานี้รวม:

๋ ่ ้ ้



คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พรอมคณะ รวมคาภาษีสนามบิน และคาธรรมเนียม   เชื้อเพลิง (ยกเวนหากมีการ
ประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) และเน่ืองจากเป็นตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทาง
ไป-กลับได ท้ังน้ีเป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน

น้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่องทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  และกระเปาถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ และไมเกิน 7 กิโลกรัม

คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียว และรับสง ตามรายการท่ีระบุ 

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทาระดับเดียวกัน พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน 

อน่ึง เรื่องของการยืนยันโรงแรมท่ีพักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคท่ีจะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพ่ือ
สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3
วัน ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหา
โรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแนนอน

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ 

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากไทย แลวแตสินน้ําใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก อายุตํ่ากวา 2 ปี 4,900 บาท

ราคาจอยแลนด ไมรวมตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาท

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
1,000 บาท/ทริป/ทาน ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากเมืองไทย
แลวแตความพึงพอใจของทาน

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก

สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขรายละเอียดแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ

่ ่



ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว

บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

เงื่อนไขสําคัญเพ่ิมเติม

ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผู
เดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 3-5 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง 

หากกรุปคอมเฟิรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมา
จาก การคอนเฟิรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม์ิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคา
ใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร 

การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซ่ึงทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 3-5 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทา
งบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรง
กอนทําการจอง และหากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองนั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประ
เทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ัง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 25 วัน กอนการเดิน

ทาง)

่ ่



กรณีเจ็บปวยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเล่ือนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ตามความเป็นจริง 

ในกรณีเจ็บปวยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี


