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วนัแรก กรงุเทพฯ ●กรงุฮานอย ●ลาวไก ●ซาปา ●ชมหมูบ่า้นก ัต๊ก ัต๊ ●น า้ตกสเีงนิ ●ตลาดซาปา (เฝอ/

กลางวนั/เย็น) 

04.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ ประตู 7 

Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

07.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอย โดยเทีย่วบนิ SL 180 

09.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) 

**ส าหรบัพเีรยีด ต ัง้แตว่นัที ่29 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป ไฟลท์บนิขาไป จะออกจาก สนามบนิดอนเมอืง เวลา 

07.10 น.  

และถงึสนามบนินานาชาตนิอยไบ เวยีดนาม เวลา 09.05 น. เวลานดัหมายทีส่นามบนิดอนเมอืง 04.00 น.** 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้เมนูพเิศษเฝอเวยีดนามอนัลอืชือ่ ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู ่กรงุฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทีต่ัง้อยู่ภาคเหนือ เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตร์

ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดนิทางขา้มแม่น ้าแดง แม่น ้าสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมืองท่านจะเห็น

สะพานเหล็กแห่งแรกของเวยีดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใชเ้ฉพาะรถไฟ
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เท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตไดร้ับการ

กล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยทีส่ดุ

ในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris”

เป็นเมืองหลวงที่ไดร้ับการวางผังเมือง

ไว อ้ย่ างดี มีทะ เลสาบและแม่ น ้ า

ลอ้มรอบเมือง มีอาคารสถาปัตยกรรม

แบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่น

มากกวา่เมอืงใด ๆ ในอนิโดจนี ปัจจุบัน

ฮานอยยังเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจน์

ใหนั้กเดนิทางไดไ้ปสัมผัสเสน่ห์เมือง

หลวงแห่งน้ีอย่างไม่เสือ่มคลายชมตัว

เมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตกึ 

อาคารที่ส าคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสรา้ง สไตลฝ์รั่งเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรื่น 

และสบายตายิง่นัก หลังจากนัน้ เดนิทางสู่จงัหวดัลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกว่า 

245 กโิลเมตรเดนิทางต่อไปยัง เมอืงซาปา ซึง่เป็นอ าเภอหนึง่ตัง้อยู่ในจังหวัดลาวไกดว้ยระยะทางประมาณ 

40 กโิลเมตร(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ช ัว่โมง) ตัง้อยู่สงูกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิีชวีติความเป็นอยู่ของ

ชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได ทีส่วยงามกวา้งสดุลกูหูลกูตาจากนัน้น าท่านเดนิทางไป

ชม 

น ้าตก Silver Water Fall (น า้ตก ThacBac) น า้ตกสเีงนิ ทีข่ ึน้ชือ่ในเมอืงซาปา 

   

ค า่      บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลดั** 

ชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าตา่งๆ ทีอ่อกมาจับจ่ายซือ้ขายกนัอย่างมสีสีนั 
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สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้ทีพ่ัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว มาตรฐาน

เวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

 

วนัทีส่อง       ซาปา●เขาฮามรอง●น ัง่รถรางขึน้กระเชา้ฟานซปีนั●ถา่ยรปูชายแดนเวยีดนาม+จนี+ลาวไก (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร  น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในซาปา ชมทัศนียภาพของเมอืงซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา

และเทือกเขาเหล่าน้ีก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจนี และจะมยีอดเขาที่สงูโดดเด่นทีสุ่ดใน

บรรดายอดอืน่ๆ คอืฟานซปัีน (Fansipan) ของเทอืกเขาหวา่งเหลีย่นเซนิน้ี นับวา่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในแถบ

อนิโดจนี สงูถงึ 3,143 เมตร น าท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮามรอง ชมสวนไมด้อกและสวน

หนิทีส่วยงาม ชมทวิทัศนเ์มอืงซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ 

ภตัตาคาร      

หลงัอาหาร  น าท่านน ัง่รถรางใหม่สุด จากสถานีซา

ปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้น ยอดเขา

ฟานซีปันร ะย ะทางประม าณ 2 

กโิลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความ

สวยงามของธรรมชาตริะหว่างสอง

ขา้งทาง ถงึสถานกีระเชา้น าท่านน ัง่

กระเชา้ไฟฟ้า เพื่อขึน้สู่ฟานซปัินยอด

เขาสงูสดุแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิ

โดจนี สงู3,143 เมตร จนไดร้ับการกล่าว

ขานวา่“หลงัคาแหง่อนิโดจนี” สงูทีส่ดุในอนิโดจนีบนความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และ

มคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูอย่างยิง่สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดนิ

เทา้สูย่อดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่่อนขา้งชัน จนมเีฉพาะผูพ้สิมัยการเดนิป่า

จากทั่วโลกเลอืกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและชืน่ชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่ง

เอเชยี 

         

 

หมายเหตุ : กระเชา้ฟานซปีันอาจจะมกีารปิดปรบัปรุงซึง่จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯจะท าการคนืเงนิค่า

กระเชา้หนา้งานทา่นละ 1,000 บาทคะ่ในกรณีทีไ่มไ่ดข้ ึน้กระเชา้ฟานซปีนั 

ค า่      บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ทีพ่ักทีล่าวไก สุดหรรูะดบั 5 ดาวของประเทศเวยีดนาม Aristo International Hotel 5* 
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วนัทีส่าม       ลาวไก ● ฮานอย ● ทะเลสาบคนืดาบ ● สะพานแสงอาทติย ์● วดัหงอ๊กซนิ ● อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 

●                       โชวห์ุน่กระบอกน า้         (เชา้/กลางวนั/

เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ฮานอยเดนิทางโดย

รถโคช้ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าตทิัง้ 2 ขา้งทาง

และวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม จากนัน้ น าท่านสู ่รา้นหยกและเยือ่ไผ ่

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ SEN BUFFET 

น าท่าน ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมตี านานกล่าวว่าในสมัยทีเ่วยีดนามท า

สงครามสูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหาร

จากจนีไดส้กัท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืที่ทะเลสาบแห่งน้ี ไดม้เีตา่ขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง

ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท าสงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานัน้ พระองคไ์ด ้

กลบัไปท าสงครามอกีครัง้และไดร้ับชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสุขเมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ 

พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้มสะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนื

ดาบ ชมวดัหงอ๊กเซนิ วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวาม

เชือ่วา่ เตา่ตวัน้ี คอืเตา่ศกัดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน  
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จากนัน้ น าท่าน อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  มีสนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ 

ของที่ระลกึต่างๆ ฯลฯ ชมการแสดง ระบ าหุ่นกระบอกน า้ ศลิปะกรรมประจ าชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศ

เวยีดนามและมีแห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสานกับเสยีง

บรรเลงของเครื่องดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเรื่องราวในชวีติประจ าวัน ประเพณี 

วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกลา่วถงึเมอืงหลวงฮานอย 

ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว มาตรฐานเวยีดนาม 

  (โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

วนัทีส่ ี ่       ฮานอย●นงิกบ์งิห●์ลอ่งเรอืชมถ า้ตามกก๊●ฮาลอง●รา้นยา●ตลาดกลางคนืเมอืงฮาลอง (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร  น าท่านเดนิทางสู ่ตามกก๊ (Tam Coc )หมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้าน้ีถูกบรรจงสรา้งโดย สาย

ลมและกระแสน ้า เมื่อครัง้น ้าทะเลยังท่วมถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐานลงเรอืพายล่องตาม

แม่น ้า Hoang Longในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภ์าพ ภูเขาสองฝ่ังแม่น ้าซึง่มคีวามยาว

หลายกโิลเมตร Tam Cocตามต านานกลา่วว่าถ ้าน้ีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมื่อครัง้น ้าทะเล

ยังท่วมถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหวา่งการเดนิทางหลายท่านเปรยีบ

เหมอืน “กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกบัการน่ังเรือกระจาด ลอ่งเรอืผ่านทอ้งน ้า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว 

ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ 

สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติ ิ 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมอืงฮาลองระหวา่งทางชมสภาพความเป็นอยู่และวถิชีวีติอาคารบา้นเรอืนในปัจจุบันของชาว

เวยีดนาม  

ซึง่ทีฮ่าลองน้ีท่านจะไดช้มความงามตามธรรมชาต ิทีส่รรสรา้งดว้ยความงดงามดัง่ภาพวาดโดยจติรกรเอก  

อา่วฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะ และไดร้ับการพจิารณาประกาศเป็น “มรดกโลก” 

ค า่      บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Marketเมอืงฮาลอง ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมของฝากของทีร่ะลกึจากเมือง

ฮาลอง 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้ทีพ่ัก  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว มาตรฐาน

เวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

วนัทีห่า้         ฮาลอง ● ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพรอบอา่วฮาลอง ● ถ า้สวรรค ์● รา้นหยก ● ฮานอย ● กรงุเทพฯ                                            

                    (เชา้/กลางวนั-SEAFOOD/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืเพือ่ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาด

โดยจติรกรเอก อา่วฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้ับการประกาศเป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารยูเนสโกอา่วแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของ

เกาะต่างๆทัง้เกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ น าท่านชมถ า้สวรรคช์มหนิงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่

สวยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแห่งน้ีเพิง่ถูกคน้พบเมื่อไม่นานมาน้ีไดม้ีการประดับแสงสตีามผนังและมุม

ตา่งๆในถ ้าซึง่บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิี่เสรมิเตมิแตง่โดยมนุษยแ์สงสทีี่ลง

ตวัท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทัง้รูปมังกรเสาค ้าฟ้าพระพุทธรูปศวิลงึคช์มแพชาวประมงซึง่เป็น

วถิชีวีติของชาวฮาลองจะสรา้งแพท าเป็นทีอ่ยู่อาศยัและมกีะชงัไวส้ าหรับเลีย้งสตัวท์ะเลเชน่กุง้หอยปูปลาท่าน

สามารถเลอืกซือ้อาหารทะเลสดๆจากทีน่ี่ไดน้ าท่านชมเกาะไก่จูบกันซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง

ลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไกห่รอืนกแลว้แตจ่นิตนาการของแตล่ะท่าน 

   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตลเ์วยีดนาม  

บ่าย  ถงึท่าเรอืฮาลองน าทา่นเดนิทางกลบัสู่กรงุฮานอย (4 ช ัว่โมง) ระหวา่งทางแวะใหท้่านไดเ้ลอืกชมโรงงาน

หยก 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

21.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอรเ์ทีย่วบนิที ่ SL 185 

23.10 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

**ส าหรบัพเีรยีด ต ัง้แตว่นัที ่29 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป ไฟลท์บนิขากลบัจะออกจาก สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

เวลา 20.20 น. และถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ เวลา 22.20 น.** 

........................................................................................  

หมายเหตุ : 

1. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิรวมถงึเวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและ
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ตา่งประเทศ หรอื สภาพอากาศแปรปรวน หรอื เกดิเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการปิดของสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆรวมถงึรา้นอาหารโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ (ซึง่

ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

2. อาหารทอ้งถิน่ รูปแบบ วตัถดุบิและรสชาตจิะเป็นไปตามรสนยิมของคนทอ้งถิน่ ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน

รสชาตขิองอาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่น ัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั 

4. ลูกคา้จะตอ้งปฎบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเองและ

บคุคลอืน่ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุที่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง หรอื ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

6. รปูภาพในโปรแกรมเป็นรปูภาพเพือ่ใชป้ระกอบการโฆษณาเทา่น ัน้ 

 

**ท ัง้นี ้กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางทกุหนา้อยา่งถีถ่ว้น หากลูกคา้จา่ยเงนิมดัจ าแลว้  

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ลูกคา้ยอมรบัในเง ือ่นไขท ัง้หมด** 

 

อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซปีนั ฮาลอง 5วนั 4คนื บนิ SL 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง 

จอยแลนด ์

(ราคาไมร่วม

ต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

05 – 09 ก.พ. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 12,900 4,000 

12 – 16 ก.พ. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

19 – 23 ก.พ. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

04 – 08 ม.ีค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

11 – 15 ม.ีค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

18 – 22 ม.ีค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

25 – 29 ม.ีค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

01 – 05 เม.ย. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 12,900 4,000 
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**ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋

เคร ือ่งบนิแลว้** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 รถรางขึน้กระเชา้+กระเชา้ฟานซปีนั 

 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเง ือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

08 – 12 เม.ย. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 12,900 4,000 

15 – 19 เม.ย. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 12,900 4,000 

22 – 26 เม.ย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

06 – 10 พ.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 12,900 4,000 

13 – 17 พ.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

27 – 31 พ.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

03 – 07 ม.ิย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

17 – 21 ม.ิย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 

24 – 28 ม.ิย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 11,900 4,000 
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 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยุดงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้

ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ1,200บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์ 1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิ

คะ่) 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

กอ่นเดนิทาง 30 วนั) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ในกรณีทีค่า่ทวัรม์รีาคา ต า่กวา่ 11,000 บาท  

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่า่กรณี

ใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท า

การเลือ่น            การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถ

ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ : 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิ์

เล ือ่นวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการ

เดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ
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ลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหาก

อายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ

หรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะ

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 
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 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน า้ การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊มลาย

การต์ูน ทีไ่มใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการ

เดนิทางทกุคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธ การเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม 

อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้

เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร ์

วา่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ท ีอ่ยูเ่หนอืการควบคุม

ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่

ทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น (Triple Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 

 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรมแต่ละ

ช ัน้จะมเีพยีงไมก่ ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะได้

คนละช ัน้และบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ  

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 
โปรดทราบ 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาที่เจา้หนา้ทีก่ าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดัชือ่
ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน 

ภัยธรรมชาต ิเที่ยวบินถูกยกเลกิ ฯลฯ บริษัทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อื่นในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกัน

ทดแทน ทัง้น้ี ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณด์งักลา่วถอืเป็นเหตสุุดวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่าง
สดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตน้ีุมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิ

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้ส่งผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุก
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กรณี 
4. การยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ที่ลูกคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วนั (ขึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆ
ของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็ว
กอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนิดและเงื่อนไขที่เจา้หนา้ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวี
ซา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยื่นวซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ที่
ดแูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูตโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืค่าวซีา่ในทุก
กรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถือว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิการ
เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้
ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถือว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้
บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื 
ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายที่ลกูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ย
บัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความเสีย่ง
โดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นส่วนหนึ่งแยกไวใ้นกระเป๋าอีกใบหนึ่งเพื่อโหลด หรือ ถือขึน้เครื่อง (กรณีถือขึน้
เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หาก
กระเป๋าเดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดือนในการเรียกรอ้งความรับผิดชอบจากสายการบนิ และที่ส าคัญ 

ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกันสขุภาพ

ทุกกรณี เช่น ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่ง

เดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 
14.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการ

ทัวร์โปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บริษัทฯขอจ ากัดความรับผิดชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิที่บริษัทไดร้ับจรงิตาม
หลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


