
 

PVN12-VJ ฮานอย-ซาปา ฟานซีปัน (พกัซาปา2คืน) 4วนั3คืน 

เดินทาง ก.พ.-ต.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย-ซาปา-ฟานซปีนั 4วนั 3คนื 
เทีย่วเวยีดนามเหนอืสดุคุม้ 

ทีเ่ท ีย่วใหม ่!! สะพานแกว้มงักรเมฆ 
เมอืงซาปาบรรยากาศขุนเขา..พกัซาปา 2 คนื 

หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต นํา้ตกซลิเวอร ์

อิม่อรอ่ยสกุ ีป้ลาแซลมอล อาหารขึน้ชือ่ซาปา 
SEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั อาหารกวา่ 200 ชนดิ 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ  กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได้  อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลา ดจากทางสายการบนิ  ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ  การลา่ชา้ของสายการบนิ  การยุบเทีย่วบนิรวมกนั  ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง  
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ  หรอืจะเป็นเหตผุล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ  จะคอนเฟิรม์กรุป้  ประมาณ  7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัที ่1 กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา (พกัซาปา)                 (-/-/D) 
12.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคานเ์ตอร์

สายการบนิ  Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวก 

15.05 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุฮานอย  ประเทศ เวยีดนาม โดยสาย การบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที่  
VJ902 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
*** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง แตม่จีาํหนา่ย *** 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควส หรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้
และทางสายการบนิ เป็นผูก้ําหนด ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง 

 



 

16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุฮานอย  หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  น าทา่นเดนิทางสูต่ัว
เมอืงกรงุฮานอย  เมอืงหลวงของเวยีดนาม  ซึง่เป็นนครหลวงเกา่แก่ ทีม่อีายคุรบ  1,000 ปีใน

ค.ศ. 2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม และเมอืงแหง่นี้ยังคงรักษาความ
เป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น  

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 
หลังอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาปา ซึง่ตัง้อยูท่างภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกล ้

กับชายแดนจนี  อยูใ่นเขตจังหวัดลาวไก  ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ  

1,650 เมตร  จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี  ทีน่ี่จงึเป็นแหลง่ปลกูผักและผลไมเ้มอืงหนาวที่

ส าคัญของเวยีดนาม  อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแหง่ขนุเ ขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพัินธุม์าก
ทีส่ดุในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนี้ถกูพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั่งเศส  สมัย
ทีเ่วยีดนามเป็นอาณานคิมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  
 
พกัที ่SAPA LODGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัที ่2 ซาปา-สะพานแกว้มงักรเมฆ-หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-ไรน่าข ัน้บนัได 
                 ฟานซปีนั-ตลาด LOVE MARKET              (B/L/D) 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นชมเมอืงซาปา เมอืงบนภเูขาทีเ่จา้อาณานคิมฝรั่งเศสสรา้งไวเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่นตัง้แตปี่ 

พ.ศ.2465 ปัจจบุันเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวยีดนาม  
น าทา่นไปสถานทีท่อ่งเทีย่วใหมข่องเมอืงซาปา สะพานแกว้”โหรง่มยั” (มงักรเมฆ) (ราคา

ทวัรร์วมคา่เขา้ชม ) ห่างจากเมอืงซาปา 20กม . ไดเ้ปิดบรกิารอยา่งเป็นทางการ  วันที่16 
พฤศจกิายน 2019 ไดเ้ป็นสะพานแกว้ทีใ่หญท่ีส่ดุและสงูทีส่ดุของเวยีดนาม  ไปทีส่ะพานแหง่นี้
ทา่นตอ้งเดนิผา่นอโุมงคย์าก70ม.และขึน้ลฟิตส์งูถงึ 300ม. ถงึยอดสะพานแลว้เราตอ้งเดนิผา่น

สะพานทีท่ าจากกระจกมคีวมยาวกวา่60ม.จากหนา้ผาภเูขา จากจดุนี้เราสามารถชมววิทวิทัศน์ที่
สวยงามของเทอืกเขาหวา่งเลยีนเซนิ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหารกลางวัน น าทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต เป็นชาวเขาเผา่มง้เกา่แก่  ของเมอืง

ซาปา ชมทวิทัศน์อันสวยงาม ชมไรน่าข ัน้บนัไดของชาวเขา ซึง่ปลกูกระจัดกระจายไปทั่วทัง้
เขา สวยงามดังภาพวาด น าทา่นเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยูข่องชาวเขาภายในหมูบ่า้น  ชม

สนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ  ชมชวีติพืน้ถิน่ของชนเผา่หลากหลาย  โดยเฉพาะมง้ด าและเผา่เยา้
แดง  และเลอืกซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบ่า้น  จากนัน้ ทา่นสู่ ฟานซปีนั  
ทา่มกลางมวลเมฆหมอกทีล่อยละลอ่งอยูร่อบๆชมทัศนียภาพทีแ่สนสวยงามบนจดุชมววิในระดับ

ความสงู 3,143 เมตร จดุทีไ่ดร้ับการขนานมานวา่เป็น หลงัคาแหง่อนิโดจนี  ดว้ยทวิทัศน์แบบ

พาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดทัง้ปี อสิระเก็บภาพความประทับใจ  (คา่ใชจ้า่ย
ในการขึน้กระเชา้เพือ่สมัผัสยอดสงูสดุฟานซปัีน  และคา่รถรางขึน้ยอดเขา  ไมร่วมในคา่บรกิาร

ทัวร์ 1,300.-/ทา่น) กรณีทีท่า่นไมป่ระสงคจ์ะขึน้ยอดเขาฟานซปัิน  ทา่นสามารถอสิระถา่ยรปู

และชมิกาแฟรอ้นๆ และเดนิเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึบรเิวณสถานีกระเชา้ไดต้ามอัธยาศัย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น สุดพเิศษ!! สุกีป้ลาแซลมอล 

 
น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็น
สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 
 

พกัที ่SAPA LODGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วนัที ่3 ซาปา-ฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์วดัเจดยีเ์สาเดยีว-ทะเลสาบคนืดาบ 
   วดัหงอกเซนิ-ถนน 36 สาย               (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนามใชเ้สน้ทางเดมิ (ระยะทาง  
245 กโิลเมตร  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  4 ชม.)  ระหวา่งทางใหท้า่นพกัผอ่นตาม

อธัยาศยั และชมววิทวิทศันข์า้งทางทีส่วยงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบ์ุฟเฟตช์ือ่ดงั 

น าทา่นชมจตัรุสับาดงิห์ สถานทีท่ี่ทา่นโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้
จากฝรั่งเศส  ในวันที่ 2 กันยายน  พ.ศ.2488 (วันชาตขิองเวยีดนาม ) หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้
ของฝรั่งเศสอยูถ่งึ 48 ปี ชมสุสานโฮจมินิห์  ภายในบรรจศุพอาบน ้ายาของโฮจมินิห์  นอนสงบ
อยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดตอ่ความประสงคข์องทา่นทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ  (ปิดไมใ่ห ้
เขา้ชมดา้นในทกุวันจันทรแ์ละวันศกุร์ ) นักทอ่งเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบสงบและ
ส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้งถา่ยรปู กระเป๋าสะพาย หรอืกระเป๋าถอื

เขา้ไปโดยเด็ดขาด  น าทา่นชมทําเนยีบประธานาธบิดี  ปัจจบุันใชเ้ป็นทีร่ับรองแขกบา้นแขก
เมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืกกัน้ใหถ้า่ยรปูไดใ้นระยะไกล  
ชมบา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพ านักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ.2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยก

พืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ลา่งโปรง่ไมม่ผีนัง เป็นทีพั่กผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้ง
ท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบง่าย สะอาด มขีนาดเล็ก  สมกับเป็นตัวอยา่งทีด่ี  จนไดร้ับการ

ยกยอ่งเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม  น าทา่นชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว  เรยีกอกีชือ่วา่วัดแหง่รัก  
สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก  ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัว

ขนาดกลางรปูสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารมี 10กร แตล่ะมอื
ถอืของมงคลรวม  8อยา่ง จากนัน้น าทา่นชม  ทะเลสาบคนืดาบ  ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรงุ
ฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักทอ่งเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้  ชมวดัหงอก

เซนิ อยูร่มิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก  เป็นเกาะเล็กๆ  ในทะเลสาบ  มสีแีดงสดใส  ถอืเป็น
เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย น าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่MOON VIEW HOTEL HANOI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่4 ฮานอย-สนามบนินอยไบ-กรุงเทพ       (B/-/-) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรงุฮานอย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

12.15 น. ออกเดนิทางจากกรงุ ฮานอย  กลับกรงุเทพฯ  โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที่  VJ901       
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 
07 – 10 ก.พ. 63 12,999 12,999 4,500 

08 – 11 ก.พ. 63 12,999 12,999 4,500 

14 – 17 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

21 – 24 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

06 – 09 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

13 – 16 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

20 – 23 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

27 – 30 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

03 – 06 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

04 – 07 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

11 – 14 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

12 – 15 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

13 – 16 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

17 – 20 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

 24 – 27 เม.ย. 63 10,999 10,999 4,500 

01 – 04 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

03 – 06 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

05 – 08 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

06 – 09 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

08 – 11 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

15 – 18 พ.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

22 – 25 พ.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

03 – 06 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

04 – 07 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

25 – 28 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

26 – 29 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

27 – 30 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

09 – 12 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

14 – 17 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

21 – 24 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

28 – 31 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

04 – 07 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

11 – 14 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

18 – 21 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500 

25 – 28 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500 

01 – 04 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

02 – 05 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

03 – 06 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

08 – 11 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

09 – 12 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

10 – 13 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

15 – 18 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

16 – 19 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

17 – 20 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

20 – 23 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

21 – 24 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

ราคาเด็กทารก 
อายุตํา่กวา่ 2 ปี 

4,900 

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 

 
 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์           
 คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่  1,000 บาท ตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบ

ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากไทย  แลว้แตส่นินํา้ใจของทา่น  (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และ

คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 

   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ 5,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีม

คา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด  เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที่ กอ่นออก

บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์

ทัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ได ้15 วัน กอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน  จนไมส่ามารถเดนิทางได ้  ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  

ทางบรษัิทจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป  แตท่ัง้นี้ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุ

กรณี 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้  5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท า กรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  
10 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 เมือ่มกีารออกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนได ้ อันเนื่องมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 หากทา่นไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตั วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้ เนื่องจากคา่บรกิาร

ทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้

ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

 

 



 

*เม ือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

บรกิารเพิม่เตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 


