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 1 กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)-ฮานอย-ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-โบสถห์ินซาปา 
               ตลาดไนทซ์าปา 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 2 สนามบินดอนเมืองพบ
เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

06.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอรเ์อเชียเท่ียวบินท่ี FD642 

(06.40 - 08.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศลุกากรตามขัน้ตอน (เวลาท้องถิน่ประเทศเวยีดนามเหมือนกับเวลาท้องถิน่ประเทศไทย) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา(Sapa) เมืองเลก็ๆแห่งนีเ้ริ่มตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผอ่นระหวา่งทาง
จะผา่นชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันไดท่ีกวา้งใหญ่สวยงาม ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม. 
เมื่อครัง้ท่ีฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 
จากนัน้จึงเริ่มมีชาวตา่งชาติมาพกัผอ่นในช่วงวนัหยดุเป็นประจ าเพราะอากาศดีและเงียบสงบ และ
เริ่มเป็นท่ีรูจ้ักกันในหมู่นักท่องเท่ียว จึงท าใหปั้จจุบันท่ีน่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก
บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยู่บริเวณนีก้็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พืน้ท่ีในซาปาเตม็ไปดว้ยนา
ขัน้บนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหลเ่ขาท่ีทอดตวัอย่างมีเสน่ห ์  

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ของเมืองซาปา สะพานแก้ว”โหร่งมัย”(มังกรเมฆ) ราคา
ทวัรร์วมค่าเขา้ชม สะพานแกว้ใสแห่งนีเ้ป็นสะพานแกว้แห่งแรกของเวียดนามเหมาะส าหรบัคนท่ีชอบ
ท้าทายความสูง ซึ่งความสูงของสะพานแห่งนี้สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร  จุด
ท่องเท่ียวใหมท่ี่ยังไมฮิ่ต เพ่ิงเปิดใหบ้ริการเมื่อเร็วๆนี้ มีลิฟตแ์กว้ขึน้ไป 300 เมตร เทียบเท่าตกึ 100 
ชัน้ ใชเ้วลาขึน้ 2.30 นาที อเมซ่ิงตรงท่ีสรา้งอยู่กับหนา้ผา ความสงูวดัจากพืน้ดินตรงจุดจอดรถคือ 
548.5 เมตร พาเราขึน้ไปดา้นบน สกัครู่เดียวเท่านั้น ก็ถึงประตสูวรรคแ์ลว้ ดา้นบนมีทางเดินกระจก
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ใสท่ีสรา้งย่ืนออกมาจากหนา้ผาไกลกว่า 50 เมตร ใหไ้ดว้ดัใจกันไปเลย พรอ้มชมทัศนียภาพของ
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เทอืกเขาหว่างเลียนเซนิ 

จากนัน้น  าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด Love Market ตลาดคนเดินกลางคืน มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ป
ป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้พืน้เมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่าง
จใุจ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ สุดพเิศษ!! สุกีป้ลาแซลมอน+ไวนแ์ดงดาลัด   
  ทีพ่ัก Sapa Charm Hotel, Sapa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
  (ทีพ่กับนเขาแห่งเมอืงซาปา เมอืงแห่งทะเลหมอก บรรยากาศธรรมชาตแิห่งขนุเขา) 
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 2        หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต-โมอาน่า คาเฟ่-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปป้ิงถนน 36 สาย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินเทา้ชม หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต (Cat Cat Village) ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวมง้ด  าและยังเป็น
หมูบ่า้นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในบรรดาหมูบ่า้นทัง้หมดของเมืองซาปาระหวา่งทางเดินท่านจะไดพ้บกับเหล่า
ชาวเขาและชุมชนเกษตรกรรมและการเพาะปลกูตา่ง ๆ เพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพความงดงาม
ของธรรมชาติท่ีอดุมสมบูรณ ์หมูบ่า้นกั๊ตกั๊ตลอ้มรอบดว้ยนาขา้วขัน้บนัไดบนหุบเขาท่ีสวยงาม, เนิน
เขาท่ีเขียวขจี และน า้ตกท่ีสวยงาม ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีไดเ้ห็นทิวทศันท่ี์งดงามของซาปา 
ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจ าหน่ายสินคา้พืน้เมือง ของท่ีระลกึแก่

นกัท่องเท่ียว หมูบ่า้นเลก็ๆแห่งนีย้งัมี น า้ตกก๊ัตก๊ัต (Cat Cat Waterfall) อนังดงามท่ีมีกงัหนั ซึ่งอยู่
ใกล้ๆ  กนั ดื่มด  ่าไปกบัวิถีชีวิตแบบทอ้งถ่ิน 
จากนั้นพาท่านเช็คอินแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA 

CAFÉ)  จ าลองไฮไลทข์องท่ีเท่ียวแต่ละท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้ม
ไปดว้ยภเูขา  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
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หลงัจากนัน้น  าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ใชร้ะยะเวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ใหท้่าน
ไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชาติทัง้ 2 ขา้งทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนามจากนัน้ 
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น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ  ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ
นกัท่องเท่ียวมานั่งพกัผอ่นบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี ้ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบน



KVN110414-FD ฮานอย-ซาปา-ฮาลอง 4วัน3คนื 

เกาะหยก เป็นเกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลกัษณอ์ย่างหนึ่งของกรุงฮานอย วดั
โบราณบนเกาะเลก็ๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ตัง้อยู่บนเนินหยก สามารถเดินขา้มจากฝ่ังไปยงัวดัโดย
ขา้มสะพานเทฮกุ ซึ่งเป็นสะพานไมส้ีแดงสดใส  ท่ีมีความหมายอนัไพเราะวา่ สะพานแสงอาทิตยย์าม
เชา้ เป็นจุดถ่ายรูปท่ีนักท่องเท่ียวฮานอยมาถ่ายรูปกันมากท่ีสุด ภายในวดัประกอบดว้ย ศาลเจ้า
โบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ โดยเช่ือกันว่า เต่าตวันี ้คือเตา่ศกัดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ใน
ทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาชา้นาน ชาวเวียดนามมกัเดินทางมาสกัการะบชูาส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ ภายในวดั
แห่งนีก้นัอยู่เป็นประจ า 
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จากนัน้น  าท่าน อสิระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่านโบราณท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นงานหตัถกรรมและ
สินคา้พืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของกรุงฮานอย ซึ่งปัจจบุันมีประวตัิยาวนานกวา่ 600 ปี ท่ีเรียกช่ือแบบนี ้
เน่ืองมาจาก 36 อาชีพอนัเก่าแก่ท่ีท  ามาคา้ขายกนัในย่านนี ้เป็นย่านคา้ขายท่ีคกึคกัดว้ยสินคา้นานา
ชนิดทัง้ของกิน เสือ้ผา้ และของท่ีระลกึท่ีเป็นทั้งผา้ไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินท่ีมีลวดลายปราณีต
สวยงามมากมาย โดยจะแบ่งออกเป็นถนนสายตา่งๆ ทัง้ 36 สาย เช่น ถนนเสือ้ผา้ก็จะเป็นเสือ้ผา้ทั้ง
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สาย ใหผู้ม้าเท่ียวฮานอยสามารถเดินเลือกซือ้เลือกชมกนัอย่างจใุจกันไปเลย และเป็นย่านท่ีมีสินคา้
ราคาถกูใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร        
  (พเิศษเมนู อาหารเวยีดนามต้นต าหรับ เฝอ,บ่ันหอย,แหนมเนือง,ขนมเบือ้งญวน) 

ทีพ่ัก London Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

 
 

  3     ฮานอย-ฮาลอง-ซันเวิลดฮ์าลองปารค์-น่ังกระเช้า2ช้ัน-ไนทม์าเก็ตฮาลอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น  าท่านเดนิทางสูเ่มืองฮาลองเบย ์ระหวา่งทางชมทิวทศันส์องขา้งทางท่ีเป็นหมูบ่า้นสลบักบั
ทอ้งนาท่ีจะเปลีย่นไปตามฤดกูาล ในปี ค.ศ.1994 องคก์าร UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใหท้่านสมัผสับรรยากาศ
ขา้งทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของการเกษตรกรรมและนาขา้ว  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
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น าทกุท่านสู ่ซันเวลิดฮ์าลองปารค์ (Sun World Halong Park) น าท่านน่ังกระเช้า 2 ช้ัน (Queen 

Cable Car) ขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก แตล่ะเท่ียวสามารถขนส่งคนไดถ้ึง 250 คน ชมทิวทัศนท่ี์
แสนสวยงามของอา่วฮาลองเบย ์ขา้มฝ่ังสูเ่กาะอีกฝากฝ่ังหนึ่งเพ่ือใหท้กุท่านไดเ้ปลี่ยนบรรยากาศการ

ชมทิวทัศน์ความสวยงามของอ่าวฮาลองเบยโ์ดยการ น าท่านน่ังชิงช้าสวรรค ์ชมวิวบนชิงช้า
สวรรค ์(Sun Wheel) ชิงชา้ตวันีเ้ป็นสีแดงขนาดใหญ่ สรา้งโดยบริษัทญ่ีปุ่ น รบัรองความปลอดภยั
อีกเช่นกนั สามารถรองรบัผูโ้ดยสารขึน้ชมวิวพรอ้มกนัไดถ้ึง 384 คน เพราะมีหอ้งโดยสารถึง 64 หอ้ง 
บนชิงชา้ท่ีมีจดุสงูสดุกวา่ระดบัน า้ทะเล 250 เมตรนี ้จะไดช้มวิวอา่วฮาลองเต็ม ๆ 360 องศา จากนั้น
ใหท้่านอิสระถ่ายภาพสวนญ่ีปุ่ นท่ีจ  าลองมา 
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อิสระชอ้ปป้ิงท่ีตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง ของฝาก 
ของท่ีระลกึตา่งๆมากมาย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูซฟู้ีด 
  ทีพ่ัก  Galaxy Hotel, Halong หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



KVN110414-FD ฮานอย-ซาปา-ฮาลอง 4วัน3คนื 

  4     ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย-์ถ า้นางฟ้า-สนามบินฮานอย-กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสูท่่าเรือ เพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรคส์รา้งดว้ยความงดงาม
ดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ไดร้บัการ
ประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองคก์ารยูเนสโก อ่าวแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยภเูขาหินปูนมากมายระหว่าง

การลอ่งเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ น า
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ท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแตส่วยงามและน่าประทบัใจย่ิงนกัถ า้แห่งนีเ้พ่ิง
ถกูคน้พบเมื่อไม่นานมานี ้ไดม้ีการประดบัแสงสีตามผนงัและมมุตา่ง ๆ ในถ า้ ซึ่งบรรยากาศภายใน
ถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีท่ีลงตัวท าให้เกิด
จินตนาการรูปรา่งต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมงักร เสาค  า้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รกั
หนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซือ้สินคา้ท่ีระลกึตา่งๆ ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เยน็ รับประทานอาหารขนมปัง(บ๋ันหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ไดร้บัอทิธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือ
เรยีกอกีชื่อว่า "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD645 (ใช้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)   

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
เสาร-์องัคาร 05-08 พฤศจิกายน 65 14,999.- 14,999.- 4,500.- 

พฤหสับด-ีอาทิตย ์ 10-13 พฤศจิกายน 65 14,999.- 14,999.- 4,500.- 
เสาร-์องัคาร 12-15 พฤศจิกายน 65 15,999.- 15,999.- 4,500.- 

พฤหสับด-ีอาทิตย ์ 17-20 พฤศจิกายน 65 15,999.- 15,999.- 4,500.- 
พฤหสับด-ีอาทิตย ์ 24-27 พฤศจิกายน 65 15,999.- 15,999.- 4,500.- 
เสาร-์องัคาร 26-29 พฤศจิกายน 65 15,999.- 15,999.- 4,500.- 
เสาร-์องัคาร 03-06 ธนัวาคม 65 16,999.- 16,999.- 4,500.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือประโยชนข์องท่านเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่าน และบริษัทฯ 
เมือ่ท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ  าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมายเหตุ
ท่ีบริษัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
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**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่25 ท่านขึน้ไป รบัไมเ่กิน 30 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบตุามรายการ   
6.  คา่ประกนัอบุัติเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 200,000บาท

ไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตาม
เง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7.     คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
8.     น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส  าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  
6. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดนิทาง 
(สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึ่งพอใจในการบรกิาร) 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น  ส่วนท่ี

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช  าระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการส  ารองท่ีนั่งภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
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3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ 
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ  า 50% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้่าย 100%  
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ 
ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเท่ียวหรือยกเลกิจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผน่ดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้าง
บริษัทจะค  านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส  าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
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5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิล
แชร ์หรือบคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯ เพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็น
รายกรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไมไ่ดใ้ชบ้ริการ
บางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคนืได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจึงค  านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส  าคญั 

8. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั
ท่าน จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททัวรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะดว้ย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ  าตั๋วเครือ่งบินซึ่งมีคา่ใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แตส่ายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษัิทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพ่ิมเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพ่ือขอค  ายืนยนัวา่ทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครือ่งสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมนี  า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10.  ทางบริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
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โรงแรมทีพ่กั 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯ จะใช้

ในระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดยีวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษัทการนัตีวา่ไดพ้กัแน่นอน)  
2. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
3. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ิดกนั
หรืออยู่คนละชัน้  

4. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

5. บางโรงแรมไมม่ีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 
ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ตอ้งขอวีซ่า 

ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 
 

 


