
#15689        ทัวร�เว�ยดนามเหนือ
ฮานอย ซาปา นิงห�บิงห� ฮาลอง 4 วัน
3 คืน ยอดเขาฟานซิป�น ล�องเร�ออ�าว

ฮาลอง บิน SL



 

วนัที ่1  กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก 

07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายบินไทยไลออ้นแอร  ์เที่ยวบินที่ 

SL180 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.55 ชัว่โมง) 

09.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงฮานอย หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง

ซาปา ซึง่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้ับชายแดนจนี อยู่ในเขตจังหวัดลาว
ไก ตัวเมืองตัง้อยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมีอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี ที่นี่จงึเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวที่ส าคัญของเวียดนาม อีกทัง้ยังเป็น

ดนิแดนแห่งขุนเขาทีม่ีความหลากหลายของชาตพัินธุม์ากที่สุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดตี
เมอืงนี้ถูกพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยทีเ่วยีดนามเป็นอาณานคิมของ
ฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สุดพเิศษ!! เมนูเฝอเวยีดนาม 
  น าท่านชม หมู่บา้นชาวเขาก๊าตก๊าต ซึง่เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่ ของเมืองซา

ปา ชมทวิทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาข ัน้บนัไดของชาวเขา ซึง่ปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทัง้

เขา สวยงามดังภาพวาด น าท่านเดนิชมวถิีชวีติและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น 
ชมสนิคา้พื้นเมืองของทีร่ะลกึ ชมวถิีชวีติพื้นถิน่ของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและ
เผ่าเยา้แดง และเลือกซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ อีก

หนึง่ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงซาปา 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

สุดพเิศษ!! ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลดั 

อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 
พกัที ่Azure Sapa Hotel, Sapa Green Hotel, Sapa Logde Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2  ซาปา-ฟานซปิัน-ฮานอย-ถนน 36สาย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่สถานีซาปา เพื่อขึน้รถรางเมอืงซาปา สไตลย์ุโรป เพื่อไปยังสถานี

กระเชา้ขึน้ยอดเขาฟานซปัีน ท่านจะไดช้มววิธรรมชาตทิีส่วยงามระหว่างทางที่รถรางวิง่ผ่าน

หุบเขา น าท่านเปลี่ยนน่ังกระเชา้เพื่อขึน้ยอดเขาฟานซปัิน ซึง่เป็นกระเชา้ 3 สายแบบไม่

หยุดพักทีย่าวที่สดุในโลกโดยมคีวามยาวถงึ 6,292 เมตร หรอืประมาณ 6 กโิลเมตร ระหว่าง

น่ังกระเชา้ท่านจะไดเ้พลนิเพลนิและชมววิดา้นล่างแบบพาโนรามา สูย่อดเขาฟานซปัินซึง่เป็น

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและในภูมภิาคอนิโดจีน จนไดรั้บการขนานนามว่า “หลงัคา

แหง่อนิโดจนี” บนความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลาย



 

ทางธรรมชาต ิ เมื่อถงึจุดสูงสุดของยอดเขาใหเ้วลาทุกท่านไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพที่

สวยงามราวกับอยู่บนเมฆหมอกผ่านยอดเขาที่เขียวขจี และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปคู่

พรีะมดิบนยอดเขาฟานซปัินเพือ่เช็คอนิใหโ้ลกรูว่้าเป็นผูพ้ชิติยอดเขาแห่งนี้แลว้ หลังจากนั้น

เดนิทางสูส่ถานีตา้นทางฟานทีปั่น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สุดพเิศษ!! BUFFET FANSIPAN 
  น าท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดิม (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชม.) จากนั้นคณะไปชอ้ปป้ิงที่ ถนน 36 สาย เป็นตลาดขายสนิคา้ที่

หลากหลายอย่างใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Firt Eden Hotel, Sunries Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3  ฮานอย-นงิหบ์งิห-์จา่งอาน-ลอ่งเรอืกระจาด-ฮาลอง-ตลาดถนนคนเดนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เพื่อล่องเรอืจ่างอาน (น ัง่เรอืกระจาด) ซึง่เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วภูมทิัศน์ความงามทางธรรมชาต ิทีนั่กท่องเทีย่วใชเ้ป็นจุดหมายปลายทางท่องเทีย่ว

ทีส่ าคัญแห่งหนึง่ในเวยีดนาม และจ่างอานยังไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น ฮาลองบก เนื่องจากมี
เขาหนิปูนและถ ้าคลา้ยกับทีอ่่าวฮาลอง เป็นระบบนเิวศที่ส าคัญ มพัีนธุพ์ชืหายากและสัตว์ป่า
สงวนอาศัยอยู่ เป็นจ านวนมาก น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศผ่านถ ้า ธรรมชาตภิูเขาหนิปูน 

ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสดุลูกหูลูกตา งามเกนิบรรยาย 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮาลองเบย ์ระหว่างทางชมทวิทัศน์สองขา้งทางทีเ่ป็นหมู่บา้น

สลับกับทอ้งนาทีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดูกาล อา่วฮาลองย ์ในปี ค.ศ.1994 องคก์ารUNESSCO 
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชม.โดยรถโคช้ปรับอากาศ 
ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิีชวีติความเป็นอยู่

การเกษตรกรรมและนาขา้ว  (ระหว่างการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผ่อนคลายอริยิาบถ หรอื
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าท่านไป ชอ้บป้ิงทีต่ลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 
พกัที ่Sea Star Halong Hotel, Bao Han Hotel, Vincent Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่4  ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย-์ฮานอย-กรุงเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูท่่าเรอื เพือ่ล่องเรอืชมความงามตามธรรมชาต ิทีส่รรคส์รา้งดว้ย

ความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1969 

เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก  อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขา

หนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ต่าง  ๆ ทัง้เกาะหมา  

เกาะแมว เกาะไกช่น  ฯลฯ น าท่านชม  ถ า้นางฟ้า  ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงาม

และน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแห่งนี้เพิง่ถูกคน้พบเมื่อไม่นานมานี้  ไดม้ีการประดับแสงสตีามผนัง

และมุมต่าง ๆ ในถ ้า ซึง่บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิ

แต่งโดยมนุษย ์ แสงสทีีล่งตัวท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทัง้  รูปมังกร เสาค ้า

ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอนิทร ี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซือ้สิน้

คา้ทีร่ะสกึต่างๆ ตามอัธยาศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม และให้
คณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื 

 จากนั้นน าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมีอายุ
ครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม  ซึง่เมอืงแห่งนี้
ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น  ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก  

อาคารที่ส าคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสรา้งและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย บา้นเรือน
สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ไดเ้วลาแกส่มควรน าทานเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินอย
บ่าย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

เย็น  รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ั๋นหมี)่ ขนมปังเวียดนามที่ไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศ 
ฝร่ังเศสหรอืเรยีกอกีชือ่ว่า"แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

20.45 น.  ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL185 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
กุมภาพนัธ ์ - เมษายน 63 

ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

อาทติย ์- พุธ 29 ม.ีค.-01 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 

อาทติย ์– พุธ 

(วนัจกัร)ี 
05-08 เม.ย. 63 13,999 13,999 

3,500 

ศุกร ์– จนัทร ์
(สงกรานต)์ 

10-13 เม.ย. 63 16,999 16,999 
3,500 

อาทติย ์– พุธ 
(สงกรานต)์ 

12-15 เม.ย. 63 16,999 16,999 
3,500 

อาทติย ์- พุธ 17-20 พ.ค. 63 12,999 12,999 3,500 

อาทติย ์- พุธ 31 พ.ค.-03 ม.ิย. 63 12,999 12,999 3,500 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
  ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
  ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

  ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
  ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล  

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
**ไมไ่ดบ้งัคบั** ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท / ทา่น / วนั 
คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

โปรแกรมทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนั

เดนิทางไปและกลบั 
*คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีตา่งชาตชิ าระเพิม่ 3,000 บาท  

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ  1,500 บาท / ตลอดการเดนิทาง / ตอ่

ทา่น   
*ช าระทีส่นามบนิกอ่นออกเดนิทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น **ไมไ่ดบ้งัคบั** 
ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท / ทา่น / วนั 

 



 

ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าวซีา่ กรณีสถานทูตมกีารประกาศเก็บค่าวซีา่ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทวัรม์ดัจ าทวัรท์่านละ 5,000 บาท พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน 

หลังจากท าการจอง และช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีไม่ช าระเงนิ

หรอืไม่ช าระเงนิตามก าหนด ไม่ว่ากรณีใดใดจะถอืว่าท่านสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ  
**กรณีเดนิทางช่วงวนัหยุดยาว เช่น สงกรานต ์ปีใหม ่ช าระคา่ทวัรม์ดัจ าทวัรท์า่นละ 

10,000 บาท** 

2. หากลูกคา้ท าจองเกนิ 20 ท่าน ท่านที ่21 เป็นตน้ไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบว่าคณะ
เดยีวกันจองเกนิ 20 ท่าน แมว่้าท่านจะจองทัวรม์าคนละบรษัิทก็ตาม ขอสงวนสทิธิใ์หช้ าระเพิม่
ตามเงือ่นไขของบรษัิท 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

4. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเขา้

ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

การยกเลกิ 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบนิการันตีการจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100%  ซึง่
เมือ่จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มีการคนืเงนิค่ามดัจ าหรอืค่าทวัร ์ใดๆ 
ท ัง้สิน้  เวน้แต่ 

1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตั๋วเครื่องบนิ 
บรษัิทฯ จะไม่หักค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสยีค่าใชจ้่ายอืน่ใด โดย

ตอ้งแจง้ทางบริษัททราบล่วงหนา้ 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ) 

2. กรณีตอ้งท าวีซ่า ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันกอ่นออก

ตั๋วเครื่องบนิ แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมคี่าใชจ้่ายอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าที่
จ่ายไปล่วงหนา้ตามจรงิเท่านั้น โดยตอ้งแจง้ทางบรษัิททราบล่วงหนา้ 15 วันก่อนวันเดนิทาง 
(ไม่นับรวมเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ) 

3.  ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดใ้น
วันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชือ่ตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + 
ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใชจ้่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ้่ายไป

ล่วงหนา้ตามจรงิเชน่ ค่าวซีา่ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบรษัิททราบล่วงหนา้ 7 วันกอ่นวันเดนิทาง 
(ไม่นับรวมเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 

1. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 
30 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

2. บรษัิทฯ มีสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมทีพั่ก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
4. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเชน่ พายุไตฝุ้่ น 

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมที่เกดิขึน้

ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อบัุตเิหตุต่างๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่



 

ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ 
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหา
รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่
จะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ี

จุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ 
9. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่ว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให ้

ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
10. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ

อบัุตเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทาง

พรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

12. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ ก่อนทุก
ครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

14. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  
เวน้ แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

15. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
ขอ้ควรระวัง  
-กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรุณาเช็คเรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กบัเจา้หนา้ที่

ทุกคร ัง้ 
-กรณีลูกคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตดัสนิใจซือ้ทวัร ์โปรดตรวจสอบ
รายละเอยีดวนัเวลา เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกบัทางบรษิ ททวัร ์กอ่นตดัสนิใจซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศ  
-รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ีช่ าระกบัผูจ้ดั เป็นการช าระขาด

กอ่นเดนิทางและผูจ้ดัไดช้ าระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบ
ช าระขาดกอ่นออกเดนิทางเช่นกนั ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการ
ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทย

และประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่
ต า่กวา่ 6  เดอืน หรอื 180วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 


