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บนิหร ูไทยสไมล ์น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 kg. 

เทีย่วเวยีดนำมเหนอืสดุคุม้ พกัฮำนอย 1 คนื พกัซำปำ 2 คนื 

ดืม่ด ำ่กบัควำมสวยงำมของธรรมชำต ิ

ชมววินำข ัน้บนัไดแบบพำโนรำมำ เก็บทกุจดุไฮไลท ์

ขึน้ฟำนซปินั หลงัคำอนิโดจนี (รวมคำ่รถรำง และกระเชำ้) 

เยอืนเมอืงหลวงฮำนอย ชอ้ปป้ิงถนน 36 สำย  

แถมฟร ี!!! กระเป๋ำชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 

เทีย่วสบำยๆ รวมประกนัโควดิทกุทีน่ ัง่ !! 

หมำยเหต ุ

หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำกกรงุเทพฯ กรณุำสอบถำม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่่อนท ำกำรจองและขอควำมกรุณำใหท้่ำนซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่

สำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนัเนือ่งมำจำกหำกเกดิควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ ไมว่ำ่จะเป็น

กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ กำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง 

ซึง่ สำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้พบวำ่อยูเ่หนอืกำรควำมคมุของทำงสำยกำรบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

เชงิพำณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลำ่นี ้อยูเ่หนอืกำรควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมำณ 7-10 

วนักอ่นเดนิทำง ขออภยัในควำมไมส่ะดวก 

 

วนัที ่ 1 กรงุเทพ-ฮำนอย-ซำปำ-ตลำด LOVE MARKET 

 

07.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ สนำมบนิสุวรรณภูม ิเคำนเ์ตอรส์ำยกำร

บนิไทยสไมล ์โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่่งทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจก

เอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเชค็อนิและโหลดสมัภาระ   
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เนือ่งจำกต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ำมำรถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  

ทีน่ ัง่อำจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ำมำรถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตำมเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

10.35 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินอยบ่าย กรุงฮำนอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่

WE561 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

12.25 น. เดนิทางถงึสนำมบนินอยบำ่ย กรุงฮำนอย ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร

ตามขัน้ตอน (เวลำทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนำมเหมอืนกบัเวลำทอ้งถิน่ประเทศไทย)  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซำปำ ซึง่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้ับชายแดนจนี อยูใ่นเขต

จังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอด

ปี ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคัญของเวยีดนาม อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแห่งขนุเขาทีม่ี

ความหลากหลายของชาตพิันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอกีดว้ย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตาก

อากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยทีเ่วยีดนามเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส (ระยะทำง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 4-5 ชม.)  

เทีย่ง บรกิำรขนมปงัเวยีดนำมทำ่นละ 1 ชิน้ พรอ้มน ำ้ดืม่ บนรถ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำด Love Market มสีนิคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้

พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ  

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น สกุ ีป้ลำแซลมอล+ไวนแ์ดงดำลทั (2) 

ทีพ่กั NORTH STAR SAPA/ DELTA SAPA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 
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วนัที ่2    ซำปำ-น ัง่รถรำงสู่สถำนกีระเช้ำ-น ัง่กระเช้ำสู่ยอดเขำฟำนซีปัน-หมู่บำ้นชำวเขำก ั๊ดก ั๊ด-ไร่นำ

ข ัน้บนัไดชำวเขำ-น ำ้ตกซลิเวอร ์

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

น าทา่นน ัง่รถรำงเมอืงซำปำ จากสถานซีาปาสูส่ถานกีระเชา้ เพือ่ขึน้ยอดเขาฟานซปัีนระยะทางประมาณ 2 

กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง เมือ่ถงึสถานีกระเชา้ น าท่าน

น ัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำเพือ่ข ึน้สูย่อดเขำฟำนซปิัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจน

ไดรั้บการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอนิโดจนี” สงูทีส่ดุในอนิโดจนีบนความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 

3,143 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร (4) 

น าทา่นชม หมูบ่ำ้นชำวเขำก ัด๊ก ัด๊ เป็นชาวเขาเผา่มง้เกา่แก ่ของเมอืงซาปา ชมทวิทัศน์อันสวยงาม ชมไร่

นำข ัน้บนัไดของชำวเขำ ซึง่ปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทัง้เขา สวยงามดังภาพวาด น าท่านเดนิชมวถิชีวีติ

และความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสนิคา้พื้นเมืองของที่ระลกึ ชมชีวติพื้นถิ่นของชนเผ่า

หลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผา่เยา้แดง และเลอืกซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบ่า้น  

จากนัน้น าทา่นชม น ำ้ตกซลิเวอร ์(Silver Waterfall) เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงาม และสามารถมองเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจนตัง้แตร่ะยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลาย ระดับชัน้ สายน ้าไหลลัดเลาะตามหนา้

ผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดนิชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความ

ประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชมววิ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร (5) 

ทีพ่กั NORTH STAR SAPA/ DELTA SAPA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

 

วนัที ่3 ลำวไก-ชอ้ปป้ิงตลำดชำยแดน COC LEU-ถำ่ยรูปหนำ้ดำ่นชำยแดนเวยีดนำมกบัจนี-ชอ้ปป้ิงรำ้น

เยือ่ไผ-่ชอ้ปป้ิง 36 สำย 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดลาวไก ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทาง  

น าชม ตลำดกก๊เลีย๊ว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดชายแดนเวยีดนาม-จนี ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้

สนิคา้ ตามอธัยาศัย ทีน่ีจ่ะมสีนิคา้ทัง้ของเวยีดนามและของจนีใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ลอืกซือ้ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ 

กระเป๋า ของเลน่เด็ก และสนิคา้อืน่ๆ มากมายหลากหลาย ในโซนดา้นหนา้ก็จะมผีลไมส้ดๆ มาวางขาย 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร (7) 

แวะชม รำ้นเยือ่ไมไ้ผ ่เป็นรา้นของฝากทีม่เีอกลักษณ์ พบกบัสนิคา้ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่อาทเิชน่ หมอน 

ถงุเทา้ ผา้เชด็ตัว อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 สำย เป็นยา่นทีม่สีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า 

เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (8) 

 ทีพ่กั MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

 

วนัที ่4          เมอืงฮำนอย-สุสำนประธำนำธบิดโีฮจมินิห-์ท ำเนยีบประธำนำธบิด ี บำ้นพกัลุงโฮ-วดัเจดยีเ์สำ

เดยีว-วดัหงอกเซนิ-สนำมบนินอยบำ่ย-สนำมบนิสวุรรณถมู ิ

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง สุสำนประธำนำธบิดโีฮจมินิห  ์สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษ

อาวุโสอดตีประธานาธบิดีโฮจมินิห์ ซึง่ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอย่างดอียู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งทีค่วบคุม

อณุหภมูคิงที ่ชมบา้นพักทีอ่ยูอ่าศัยของทา่นอดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศูนยบ์ัญชาการใน

สงครามเวยีดนาม  

 

 

 

 

 

 

 

(หมำยเหตุ สุสำนโฮจมินิหจ์ะปิดทุกวนัจนัทร ,์ วนัศุกร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยำยนถงึเดอืน

พฤศจกิำยนของทกุปี แตส่ำมำรถชมบรเิวณภำยนอกได)้  

จากนัน้น าท่านชม ท ำเนยีบประธำนำธบิด  ีและบำ้นพกัลุงโฮ เป็นสถานทีส่องเเห่งทีต่ัง้อยู่ตดิกัน เป็น

สถานทีท่ีเ่เสดงถงึการปลดแอกเวยีดนามออกจากการปกครองของฝร่ังเศสและเป็นจุดทีก่อ่ใหเ้กดิประเทศ

เวยีดนามสมยัใหมใ่นปัจจบุนั  

จากนัน้น าท่านชม วดัเจดยีเ์สำเดยีว ทีม่อีายกุว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจา้

แมก่วนอมิ ซึง่ตัง้อยูก่ลางสระบวั โดยมตี านานไวว้า่ พระเจา้หลไีทโต อยากไดโ้อรสมาก และรอคอยมาเป็น
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เวลานาน จนมาคนืวันหนึง่ ทรงสบุนิ(ฝัน) ไปวา่เห็นเจา้แมก่วนอมิ พระแมโ่พธสิตัว ์ไดม้าปรากฎทีส่ระบวัและ

ไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค ์หลังจากนัน้ พระองคก์็ไดม้พีระโอรส จงึไดส้รา้งเจดยีข์นาดเล็กทีต่ัง้อยูบ่น

เสาตน้เดยีวกลางสระบัวเพือ่เป็นการถวายสักการะแด่เจา้แม่กวนอมิ ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนสว่นใหญ่

มกัจะมาขอพรใหไ้ดบ้ตุรกบัเจา้แมก่วนอมิทีเ่จดยีเ์สาเดยีวแหง่นีอ้ยูเ่สมอ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุของกรุง

ฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มคีวามยาวของชายฝ่ัง 17 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงหลวง

และเป็นสถานทีท่ี่นยิมส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มสีวนรอบๆ ทะเลสาบทีด่งึดูดชาวบา้นหลายคนและ

นักทอ่งเทีย่วทีก่ าลังมองหาการพักผอ่นจากเมอืงทีวุ่น่วาย  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม เจดยีเ์ฉนิกว๊ก เป็นเจดยีท์ีส่ าคัญและเกา่แกข่องชาวเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นพืน้ที่

ของวัดเฉนิกว๊ก เป็นวัดทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงใกลก้บัทะเลสาบตะวันตกของเมอืงฮานอย เจดยีแ์หง่นีใ้ชศ้ลิปะทีม่ี

การผสมผสานกนัอยา่งลงตัวระหวา่งสถาปัตยกรรมจนีและเวยีดนาม มคีวามสงู ทัง้หมด 11 ชัน้ แตล่ะชัน้จะมี

ลักษณะเหมอืนกนั จากชัน้ลา่งถงึชัน้บน ตา่งเพยีงจะมขีนาดเล็กลงตามความสงูทีช่อ่งหนา้ตา่งของแตล่ะชัน้

จะเป็นที่ประดษิฐานของประตมิากรรมพระพุทธรูปอมติาภพุทธเจา้ ตามความเชือ่ของพุทธมหายาน ซึง่

มองเห็นเดน่ชดัจากภายนอก ไล่เรยีงขึน้ไปตรงกัน ตัวเจดยีก์อ่สรา้งดว้ยอฐิสแีดง ชัน้ล่างดา้นหนา้จะมแีท่น

ส าหรับใหนั้กท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทัง้ของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปาง

ปรนิพิพานทีท่ าดว้ยทองค า 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรเมนพูเิศษ!!! SEN BUFFET นำนำชำต ิ(10) 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ทะเลสำบคนืดำบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุง

ฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อนบรเิวณริม

ทะเลสาบแหง่นี ้ 

ชมวดัหงอกเซนิ อยูร่มิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ 

ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุง

ฮานอย  

น าทานเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบำ่ย กรุงฮำนอย  เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ  ตรวจเช็ค

เอกสารและสมัภาระ 

17.50 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE564 (ใชร้ะยะเวลาใน

การเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  บรกิำรอำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (11) 
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19.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

(โปรดอำ่นรำยละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท ำกำรจอง) 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดในกำรเดนิทำงเขำ้ประเทศเวยีดนำม 

(อพัเดพลำ่สดุ วนัที ่17 เดอืนมนีำคม พ.ศ.2565) 

1. ผูท้ ีม่อีำยุต ัง้แต ่12 ปีข ึน้ไป แสดงเอกสำรกำรฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส (Passport vaccine) 

อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม และเข็มที ่2 ฉดีไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นเดนิทำง  

2. มผีลตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทำง 72 ช ัว่โมง หรอื ผลตรวจ ATK พรอ้มใบรบัรองแพทยภ์ำษำองักฤษ 

ภำยใน 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทำง เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ขวบ ไมต่อ้งมผีลตรวจโควดิ  

3. แสดงเอกสำรประกนักำรคุม้ครองรกัษำโควดิ-19 วงเงนิมลูคำ่ไมต่ ำ่กวำ่ 10,000 USD  

4. ส ำหรบันกัทอ่งเทีย่ว ใหด้ำวนโ์หลดแอป  PC COVID ของเวยีดนำม เพือ่ไวส้ ำหรบัตรวจสุขภำพใน

ชว่งเวลำทีอ่ยูเ่วยีดนำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำคำทวัร ์ไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตำมธรรมเนยีม (ช ำระทกุทำ่น ยกเวน้ ทำรกอำยไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนำมบนิในวนัเช็คอนิ  

ทำ่นละ 1,000 บำท/ทรปิ/ทำ่น 
สว่นคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรท์ ีด่แูลจำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 
 
 

 

ส ำค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำรเดนิทำงแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที ่สนำมบนิตน้ทำงขำไป เทำ่น ั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 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พักเดีย่ว  

09-12 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 

10-13 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 

11-14 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 

16-19 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 

17-20 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 

18-21 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 

23-26 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 

24-27 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 

25-28 มถินุายน 2565 13,999 13,999 4,000 

30 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

01-04 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

02-05 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

07-10 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

08-11 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

09-12 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

13-16 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

14-17 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

15-18 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

16-19 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

21-24 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

22-25 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

23-26 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

28-31 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

29 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

30 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

04-07 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

05-08 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

06-09 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

11-14 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

12-15 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 4,000 
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13-16 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

18-21 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

19-22 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

20-23 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

25-28 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

26-29 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

27-30 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

01-04 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

02-05 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

03-06 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

08-11 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

09-12 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

10-13 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

15-18 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

16-19 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

17-20 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

22-25 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

23-26 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

24-27 กนัยายน 2565 13,999 13,999 4,000 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

30 กนัยายน-03 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

01-04 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

06-09 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

07-10 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

08-11 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

13-16 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

14-17 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

15-18 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

20-23 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

21-24 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

22-25 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

27-30 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

28-31 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 
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29 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

03-06 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

04-07 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

05-08 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

10-13 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

11-14 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

12-15 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

17-20 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

18-21 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

19-22 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

24-27 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

25-28 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

26-29 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 4,000 

01-04 ธันวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

02-05 ธันวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 

03-06 ธันวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 

08-11 ธันวาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

09-12 ธันวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 

10-13 ธันวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 

15-18 ธันวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

16-19 ธันวาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

17-20 ธันวาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

22-25 ธันวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 

23-26 ธันวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 

24-27 ธันวาคม 2565 16,999 16,999 4,000 

29 ธันวาคม-01 มกราคม 2566 18,999 18,999 6,000 

30 ธันวาคม-02 มกราคม 2566 18,999 18,999 6,000 

31 ธันวาคม-03 มกราคม 2566 18,999 18,999 6,000 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาตั วเครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก อายตุ ่ากวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทำรกตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงไปและกลบั 

ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่  
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อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 

 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 

 คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่ง

การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 US  

(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกำศใหก้ลบัมำยืน่รอ้งขอวซี่ำอกีคร ัง้ 

(เนือ่งจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้

ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทางเขา้เวยีดนาม 72 ชัว่โมง หรอื ค่าใชจ้่ายในการตรวจ ATK พรอ้ม

ใบรับรองแพทยภ์าษาองักฤษ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

 คา่ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารส าหรับใชใ้นการเชค็อนิขากลับสูป่ระเทศไทย ประมาณ  

800-1,000 บาท (ส าหรับในกรณีทีป่ระเทศเวยีดนาม มปีระกาศเพิม่เตมิภายหลังใหท้่านตอ้งตรวจ) หากมกีาร

อพัเดตหรอืเปลีย่นแปลงตามประกาศของประเทศนัน้ๆ ทางทัวรจ์ะรบีแจง้ใหท้า่นทราบ  

   คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตรวจ RT-PCR และกกัตวัในโรงแรมหลงัจำกเดนิทำงมำถงึประเทศไทย   

Package TEST&GO (รฐับำลไทย ประกำศ ยกเลกิ 1 พ.ค. เป็นตน้ไป) 

(รวมรถรับ-สง่/RT-PCR 1 ครัง้/รวมอาหารเชา้/รวมชดุ ATK 1 กลอ่ง) 

พักเดีย่ว: 3,999 บาท/ทา่น 

พักคู:่ 6,999 บาท/หอ้ง 
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เงือ่นไขกำรออกเดนิทำง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางขัน้

ต ่า 20 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ 

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่าน

ก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่าน

ถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคา

ทัวร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่าน

ช าระเงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง

เปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 อัตราค่าบรกิารนี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสอืเดนิทางประเทศไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดนิทาง

ตา่งประเทศ ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทัวรท์า่นละ 100 USD.  

 

เงือ่นไขกำรจอง กำรส ำรองทีน่ ัง่ และกำรช ำระเงนิ 

 กรณุำเตรยีมเงนิมดัจ ำทำ่นละ 11,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลกูคา้ท า

การจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่

พักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

(Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด

ชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
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 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ไมรั่บผดิชอบ และไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึ้นจริงทัง้หมด ทั ้งนี้ข ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ

กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

หมำยเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ยำ่งนอ้ย 

20 ทำ่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  

 ตั วเครือ่งบนิเป็นตั วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 

ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
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ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การ

นัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ย

ทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกิดทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เก ิดจากความประมาณของตัว

นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไม่

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

*เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์หก้บัทำงบรษิทัฯแลว้ทำงบรษิทัฯ  

จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

โปรดทรำบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
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ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


