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 หมูบานชาวเขา ก๊ัต ก๊ัต 
 น้ําตกสีเงนิ 
 นั่งรถรางสไตลยุโรปและ กระเชาสูยอดเขาฟานซิปน  
 ลองเรือนิงหบิงห ชมถํ้าตามกก 
 ลองเรือชมอาวฮาลองเบย 
 ช็อปปง 3 ตลาด ฮาลองไนทมารเก็ต, ตลาดพื้นเมืองซาปา, ถนน 36 สาย 
 พิเศษ สุก้ีปลาแซลมอน+ไวนแดงดาลัด 

          บุฟเฟตนานาชาติ ZEN 
 
 

04.30 น. 📢 คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1  
ชั้น3 ประตู 7-8 เคานเตอรสายการบินไทยไลออน  แอร เพื ่อรับเอกสารประกอบการเดินทางโดยมี
เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

07.10 น. ✈ไดเวลาอันสมควร ออกเดินทางสู เมืองฮานอย โดยสารการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL 180 
09.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ

เรียบรอย ...นําทานออกเดินทางจาก เมืองฮานอย เขาสูเมืองลาวไก จังหวัดลาวไก เปนเมืองท่ีต้ังอยูติดกับบริเวณ
ชายแดนประเทศจีน มณฑลยูนนาน ต้ังอยูบนระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดท้ังป ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) 

เท่ียง       🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟตนานาชาติ SEN) 
  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองซาปา ซ่ึงเปนอีกหนึ่งเมืองท่ีอยูในจังหวัดลาวไก เปนเมืองเล็กๆท่ีต้ังอยู

ทามกลางหุบเขานอยใหญ ในอดีตซาปาเปนเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรปท่ีอาศัยอยูในเวียดนาม 
เพราะในอดีตท่ีนี่เคยถูกยึดครองโดยฝร่ังเศส ทําใหสถาปตยกรรมและการวางผังเมืองของท่ีนี้ มีลักษณะ
คลายอาณานิคมฝร่ังเศส ประกอบกับอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดท้ังปและมีท้ังในสวนท่ีเปนเมืองและชนบททํา
ใหท่ีนี่เปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวมากมาย 
นําทานเดนิทางสูหมูบานวัฒธรรมของซาปา หมูบานชาวเขาก๊ัต ก๊ัต (CAT CAT VILLAGE) เปนหมูบาน
วัฒนธรรมชาวมงดํา ทานจะไดสัมผัสวัฒนธรรมชองชาวเผา และแปลงนาขาวข้ันบันได(ข้ึนอยูกบัฤดูกาล) ท่ี
สวยงามสุดลูกหูลูกตา  

วันแรก กรุงเทพฯ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา –  
หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต (CAT CAT VILLAGE) – น้ําตกสีเงิน – ตลาดซาปา – (L/D) 
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จากนั้นนําทานเดินทางไปชม น้ําตกสีเงนิ (SILVER WATERFALL) หรือน้ําตก Tacbac เปนน้ําตกท่ีข้ึนช่ือ
และใหญท่ีสุดในซาปา 

 

เย็น         🍴 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (สุก้ีแซลมอน+ไวนแดงดาลัด) 
หลังจากรับประทานอาหารเยน็ นําทานเดนิ ตลาดพืน้เมืองซาปา ใหทานไดเลือกจบัจายซ้ือของและพบปะ
กับชาวเขาท่ีออกมาขายของและซ้ือของยามเย็น ท่ีนี่จําหนายสินคาพื้นเมืองมากมาย ไมวาจะเปน ผัก ผลไม 
สินคาจากผาไหม อาทิเชน เส้ือผา หมวก กระเปา 

ท่ีพัก  Q SAPA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว*** 
 

วันท่ีสอง  เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซิปน – เมืองฮานอย –  
ชอปปงถนน 36 สาย – (B/L/D) 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานออกเดินทางสูสถานีซาปา เพื่อขึ้น รถรางเมืองซาปาสไตลยุโรป เพื่อไปยังสถานีกระเชาขึ้นยอด
เขาฟานซีปน ทานจะไดชมวิวธรรมชาติท่ีสวยงามระหวางทางท่ีรถรางวิ่งผานหุบเขา  
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จากนั้นนําทาน นั่งกระเชาเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซิปน ซึ่งเปนกระเชา 3 สายแบบไมหยุดพักที่ยาวที่สุดใน
โลกโดยมีความยาวถึง 6,292 เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ระหวางนั่งกระเชาทานจะไดเพลินเพลิน
และชมวิวดานลางแบบพาโนรามา  ผานยอดเขาฟานซิปนซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและใน
ภูมิภาคอินโดจีน จนไดรับการขนานนามวาเปน “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางธรรมชาติ  

 
เมื่อถึงจุดสูงสุดของยอดเขา ใหเวลาทุกทานไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามราวกับอยูบนเมฆ
หมอกผานยอดเขาที่เขียวขจี และพลาดไมไดกับการถายรูปคูพีระมิดบนยอดเขาฟานซิปนเพื่อเช็คอินให
โลกรูวาเปนผูพิชิตยอดเขาแหงนี้แลว 
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เท่ียง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังจากนัน้นาํทานเดินทางสูเมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ(ประมาณ5 ช่ัวโมง)ใหทานได
เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติท้ัง 2 ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวยีดนาม 

ค่ํา  🍴 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานอิสระละลายเงินดอง ช็อปปงยานถนน 36 สาย หรือ 36 เฝอเฟอง ยานโบราณท่ีมีช่ือเสียง
ทางดานงานหัตถกรรมและสินคาพื้นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของฮานอย ซ่ึงมีประวัติยาวนานกวา 
 600 ป  เพลิดเพลินและละลานตากับสินคามากมายไมวาจะเปน ของท่ีระลึก ของกิน ของใชอาทิ เคร่ืองเขิน 
หมวกงอบญวณ เซรามิก ภาพเขียน เส้ือผา กระเปา รองเทา และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ท่ีพัก   SUN SET HOTELหรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว*** 
 
วันท่ีสาม เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห – ลองเรือนิงบิงห หรือ ฮาลองบก – ถํ้าตามกก - เมืองฮาลอง – รานยา – 

ตลาดฮาลองไนทมารเก็ต – (B/L/D) 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนิงบิงห ซ่ึงเปนเมืองท่ีต้ังอยู ทางตอนใตของฮานอยใกลกับชายแดนจีน ต้ังอยูบน

ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงสงผลใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังป  (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.) 

 นําทานเดินทางตอเพื่อเขาสู ทาเรือ เพื่อ ลองเรือนิงบิงห ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีงดงาม  
รายลอมไปดวยภูเขาหินปูนและถํ้าหินปูนท่ีสวยงาม ซ่ึงต้ังอยูทามกลางทุงนาและแมน้ําหลายสายท่ีไหลมา
บรรจบกัน จนไดรับการขนานนามวา ฮาลองบก 
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และท่ีนี่ยังเปนท่ีถายทําภาพยนตรช่ือดัง KONG SKULL ISLAND อีกดวย โดยทุกทานจะไดสัมผัสและดื่ม
ด่ํากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเวียดนามท่ียังคงมีรองรอยการต้ังถ่ินฐานของมนุษยสมัยกอนหลง
เหลืออยู ทําใหสถานท่ีแหงนี้ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ระหวาง
เสนทางยาวหลายกิโลเมตรทานจะไดเห็นทัศนียภาพท่ีงดงามท้ัง ภูเขานอยใหญ เรียงสลับกับทุงหญาและทุง
นาท่ีมีสีสันตางกันไปตามฤดูกาล และแวะชมหินงอกหินยอยท่ี ถํ้าตามกก ซ่ึงไดการขนานนามวาเปน กุย
หลินแหงเวียดนาม 

 

เท่ียง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนัน้นาํทานเดินทางตอสู เมืองฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลิน
กับการชมววิสองขางทาง ท่ีมีท้ังธรรมชาตินาขาวสีสันสวยงามตางกันไปตามฤดูกาลและวิถีชีวิตและท่ีอยู
อาศัยของชาวเวียดนามในปจจุบัน  ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง
คร่ึง) ระหวางทางนําทานแวะ รานยาแผนโบราณ 
จากน้ันนําทาน อิสระเพลิดเพลินกับการเดินตลาดสไตลเวียดนามท่ี ฮาลองไนทมารเก็ต ซ่ึงเปนแหลง
รวบรวมของฝากและสินคาพื้นเมืองเวียดนามและจากจีนใหทานไดเลือกซ้ือ 
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เย็น         🍴 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  LASTELLA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว*** 
 
วันท่ีส่ี ลองเรือชมทัศนียภาพอาวฮาลองเบย – ถํ้านางฟา – หมูบานชาวประมง – เมืองฮานอย – รานหยก – 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – (B/L) 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานออกเดินทางไปยังทาเรือ เพื่อลองเรือชมความงดงามดั่งภาพวาดของธรรมชาติ ที่ อาวฮาลอง  

ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะ ซ่ึงไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาว
แหงนี้เต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมาย ระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะตางๆ ท้ังเกาะหมา 
เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ 

 

นําทานชม ถํ้านางฟา ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยมากมาย โดยถํ้าแหงนี้เพิ่งถูกคนพบเม่ือไมนานและไดรับ
การประดับตกแตงไฟและแสงสีโดยมนุษย  ทําใหเม่ือมองไปสามารถจินตนาการเปนรูปตางๆมากมาย ไมวา
จะเปนมังกรเสาคํ้าฟา พระพุทธรูปศิวลึงค 
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จากน้ันนําทานไปยัง หมูบานชาวประมง ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของชาวฮาลอง ท่ีจะสรางแพเปนท่ีอยูอาศัยและมี
กะชังไวสําหรับเล้ียงสัตวทะเล เชน กุงหอยปูปลา และ นําทานชมเกาะไกจูบกัน ซ่ึงถือวาเปนสัญลักษณของ
อาวฮาลองลักษณะจะเปนเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆไก 

 

เท่ียง       🍴  บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (ไวนแดงดาลัด+กาแฟG7) 
หลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองฮานอย  ระหวางทางนําทานแวะชม โรงงานหยก กอนจะเดินทาง
ตอไปยังสนามบิน  

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL185                                 
22.45น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความประทับใจ 

........................................................................................ 
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อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง 

ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63 
ราคา 

ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
อาทิตย - พุธ 29 ธ.ค 62  - 01 ม.ค 63 15,555 15,555 3,500 

อาทิตย - พุธ 22 - 25 มี.ค 11,888 11,888 3,500 

อาทิตย - พุธ 29 มี.ค. – 01 เม.ย 12,555 12,555 3,500 

อาทิตย - พุธ 05 -  08 เม.ย 13,999 13,999 3,500 

อาทิตย - พุธ 12 – 15 เม.ย 16,888 16,888 3,500 

อาทิตย - พุธ 31 พ.ค.- 03 มิ.ย 11,999 11,999 3,500 

 
โปรแกรมทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ  

 เด็กทารกทานละ  7,000 บาท ตองมีอายไุมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
*คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาตชิําระเพิ่ม 3,000 บาท  

คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินทานละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ตอทาน   
*ชําระท่ีสนามบินกอนออกเดินทาง* 

ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 
ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 
  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
  คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  
  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบินในวัน
เดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
  

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง 
และชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีไมชําระเงินหรือไมชําระเงินตามกําหนด ไมวา
กรณีใดใดจะถือวาทานสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรนั้นๆ  

**กรณีเดินทางชวงวันหยดุยาว เชน สงกรานต ปใหม ชาํระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท** 
2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานท่ี 21 เปนตนไปชําระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวาคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ทาน 

แมวาทานจะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหชําระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษัท 
3. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือ

วาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

การยกเลิก 

เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจายมัด
จําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังส้ิน  เวนแต 

1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมหัก
คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 
15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเคร่ืองบิน แตมี
การยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น โดย
ตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

3.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิก
ตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือต๋ัว 3,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง 
และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทาง
บริษัททราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 
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หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดย

จะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติและอ่ืนๆ

ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การ
เจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 
การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเท่ียวเทานั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไม
ทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
กอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

12. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

13. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

15. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับใน
เง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
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ขอควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเชค็เร่ืองการยื่นวีซาเขาประเทศเวียดนาม กับเจาหนาท่ีทุกคร้ัง 
-กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  
หรือตรวจสอบกับทางบริษํททัวร กอนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เปนการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชาํระ
ตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้นหากทานไมไดรวม
เดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎเิสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6  เดือน หรือ 180
วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
หมายเหต ุ: สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดนิทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

หมายเหต:ุ กําหนดใหมีการประชาสัมพนัธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจัก  ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวร
ดวย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  
การบริโภคขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน  
หรือหากทานตองการแยกตวัออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจาก
ทาน รานยา 300 บาท/ทาน,รานหยก 300 บาท/ทาน 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

 


