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 ชมนาข ัน้บนัไดใหญท่ีส่ดุในโลก , ชอ้ปป้ิงตลาดดงัฮานอย ตลาด 36 สาย 

 เช็คอนิแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องซาปา โมอานา่ คาเฟ่ 

 พเิศษ น ัง่กระเชา้ขึน้สูย้อดเขาฟานซปีนั / น ัง่รถไฟชมเมอืงซาปา 

 อิม่อรอ่ยกบับฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ/ หมอ้ไฟปลาแซลมอน 

 ฟรหีมวกเวยีดนามทา่นละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัที ่ซาปา 2 คนื / ฮานอย 1 คนื 

ก าหนดวนัทีเ่ดนิทาง : สงิหาคม 65 - มนีาคม 66 

 

วนัแรก ดอนเมอืง - ฮานอย -ซาปา – โมอานา่ ซาปา คาเฟ่  - โบสถห์นิทีเ่กา่แก ่– ตลาดไนตเ์มอืงซาปา 

 

04.20 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี ( FD ) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

06.40 น.      ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนามโดยเทีย่วบนิที ่FD642 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮานอย  หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

น าทา่นเดนิทางขึน้เหนอืมุง่หนา้สู ่เมอืงซาปา  

- ซึ่งตั ้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้ับ

ชายแดนจนี อยูใ่นเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับ

ความสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาว

เย็นตลอดปี ทีน่ีจ่งึเป็นแหลง่ปลกูผักและผลไมเ้มอืงหนาวที่

ส าคัญของเวียดนาม อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาที่มี

ความหลากหลายของชาตพิันธุม์ากทีส่ดุในเวยีดนามอกีดว้ย 

ในอดตีเมอืงนี้ถูกพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศส...สมัยทีเ่วยีดนามเป็นอาณานคิม

ของฝร่ังเศส (ระยะทาง 350 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

พาทา่นเชค็อนิแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องซาปา โมอานา่ ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)   

- จ าลองไฮไลทข์องทีเ่ทีย่วแตล่ะทีม่ารวมไวใ้หท้า่นไดถ้่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ย

ภูเขา นอกจากนี้ยังมเีครื่องดื่มจ าหน่ายใหท้่านไดพ้ักดื่มเครื่องดื่ม และยังไดเ้พลดิเพลนิกับสาย

หมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสดุโรแมนตกิ (ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่) 
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พาคณะชม โบสถห์นิ The Ancient Stone Church  

- เป็นโบสถฝ์ร่ังเศสทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1895 มคีวาม

โดดเด่นสวยงาม ดว้ยวัสดุอฐิสีน ้าตาลแดง ที่นี่จะนิยม

ถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีการเปิดไฟสีส่องสว่าง จะได ้

บรรยากาศสวยงาม  

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดไนตเ์มอืงซาปา  

- มสีนิคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้

พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (2) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง น ัง่รถไฟชมเมอืงซาปา - น ัง่กระเชา้ขึน้เขาฟานซปีนั (รวมคา่กระเชา้แลว้) – หมูบ่า้น Cat Cat 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

น าทา่น น ัง่รถไฟชมเมอืงซาปา  

- ทา่นจะไดพ้บกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงซาปาทีเ่ต็มไปดว้ยความ

สดชืน่ และสูดกลิน่อายธรรมชาต ิท่านยังจะไดพ้บกับทุ่งนา

ขัน้บนัไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ไปสูส่ถานนขีึน้กระเชา้  

จากนัน้น าทา่น น ัง่กระเชา้ขึน้เขาฟานซปีนั  

- ขา้มภูเขากว่า 7 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ขา้ม

เทอืกเขานอ้ยใหญม่ากมายสูเ่ทอืกเขา ฟานซปีนั ทา่มกลางมวลเมฆหมอกทีล่อยละลอ่งอยูร่อบๆชม

ทัศนียภาพทีแ่สนสวยงามบนจุดชมววิในระดับความสงู 3143 เมตร จุดทีไ่ดรั้บการขนานมานว่าเป็น

หลังคาแห่งอนิโดจีน ดว้ยทวิทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทัง้ได ้

เดนิทางมารวมตัวกนัอยูท่ีน่ี่ ดว้ยเครือ่งแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ (ไมร่วมรถรางขึน้สูย่อดเขาฟาน

ซปีนั) 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ (4) 

จากนัน้น าทา่นชม หมู่บ ้านก ั๊ตก ั๊ต (Cat Cat Village)  

- หนึง่ในหมูบ่า้นเล็กๆทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคนีแ้ละเป็นทีรู่จ้ัก

กันดีว่าเป็นหมู่บา้นของชนกลุ่มนอ้ยชาวมง้ด า หมู่บา้น

กั๊ ตกั๊ ต เ ป็นสถานที่ที่ เหมาะส าห รับทุกคนที่ต อ้งการ

ประสบการณ์การเดนิเขา รวมถงึสัมผัสวถิชีวีติในพืน้ทีภ่เูขา

ดว้ยและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนทอ้งถิน่ หมู่บา้น

กั๊ตกั๊ตลอ้มรอบดว้ยนาขา้วขัน้บันไดบนหุบเขาที่สวยงาม, 

เนนิเขาทีเ่ขยีวขจ ีและน ้าตกทีส่วยงาม ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วทีน่ีไ่ดเ้ห็นทวิทัศน์ทีง่ดงามของ

ซาปา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษหมอ้ไฟปลาแซลมอน  (5) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สสุานอดตีประธานอธบิดโีฮจมินิห ์– เจดยีเ์สาเดยีว - ทะเลสาบคนืดาบ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูฮ่านอย ใชเ้วลาประมาณ 5 ชม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่สสุานอดตีประธานอธบิดโีฮจมินิห ์(ชม

ดา้นนอก)  

- อยูท่ี ่จัตุรัสบาดงิห ์ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานทีเ่ก็บศพ

ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิหน์อนสงบ

อยูใ่นโลง  

จากนัน้น าทา่นไป ทะเลสาบคนืดาบ  

- ทะเลสาบน ้ าสีเขียวอยู่ที่ใจกลางเมืองฮานอย 

(Hanoi) ทะเลสาบน ้าจืดแห่งนี้ช ือ่ฮว่านเกี๋ยม 

(Hoan Kiem) แปลว่า ทะเลสาบคืนดาบ มี

ต านานเล่ าต่อกันมาว่ า  ในศตวรรษที่  15 

จักรพรรดจิักรพรรดเิล เหล่ย (Le Loi) ไดรั้บดาบ

วเิศษจากสวรรค์และใชด้าบนัน้ต่อสูก้ับกองทัพ

จีนจนได รั้บเอกราช  หลั งจาก นั้น  วั นหนึ่ ง 

จักรพรรดไิดล้งเรอืล่องไปในทะเลสาบพรอ้มกับ

ดาบ มเีต่ายักษ์ขึน้มารับดาบวเิศษแลว้ด าลงสูใ่ต ้
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น ้าหายไป จงึเป็นทีม่าของชือ่ทะเลสาบกลางเมอืงฮานอย  

จากนัน้ใหท้า่นได ้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 street  

- แหล่งชอ้ปป้ิงของฮานอย  มตีน้ไมป้กคลุมสองฝ่ังถนน สาเหตุทีช่ ือ่ถนน 36 มาจาก 36 อาชพีทีท่ า

การคา้ขายบนถนนแหง่นี ้ตัง้แตอ่ดตีอยา่งงานดา้นหัตถกรรมสอดคลอ้งกับชือ่ถนนแต่บะเสน้ ในอดตี

อยา่ง เครือ่งเงนิ ผา้ไหม บนถนนแหง่ แต่ปัจจุบันมากกว่า 36 ไปแลว้ ทีน่ี้จะเป็นแหล่ง Shopping มี

สนิคา้เกอืบทกุชนดิ รา้นขายชดุกฬีามทีกุแบรนดเ์พราะทีน่ีเ้ป็นแหลง่ผลติใหห้ลาย ๆ แบรนด ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MOON VIEW HOTEL , HONG HA HOTEL , ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ฮานอย – นงิหบ์งิห ์-ตามกก๊ – วดัเฉนิกว๊ก – สนามบนิฮานอย - ดอนเมอืง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูน่งิหบ์งิก ์ 

- ตามกก๊ (Tam Coc) หมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าว

วา่ถ ้านีถ้กูบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้น ้า

ทะเลยังท่วมถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐาน

ลงเรอืพายล่องตามแมน่ ้า Hoang Longในชว่งแรกของการ

เดนิทางท่านจะไดช้มทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝ่ังแม่น ้าซึง่มี

ความยาวหลายกโิลเมตร Tam Cocตามต านานกล่าวว่าถ ้านี้

ถกูบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมื ่ อครัง้น ้าทะเล

ยังท่วมถึง ซึง่ยังคงมีรอยคราบน ้าปรา  กฎเป็นหลักฐาน 

ภาพทีป่รากฏในระหวา่งการเดนิทาง 

- หลายท่านเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกับ

การน่ังเรอืกระจาด ล่องเรอืผ่านทอ้งน ้า สองขา้งทางเป็นทุ่ง

นาขา้ว ยามฤดูเก็บเกีย่วก็จะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่าง

เพลินต า  สลั บ กั บทั ศ นี ย ภาพของภู เ ข า น ้อ ย ใหญ ่

สลับซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติ ิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

จากนัน้น าทา่นไป วดัเฉนิกว๊ก (Tran Quoc Pagoda)  

- เป็นวัดทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงของเวยีดนาม ใกลช้ดิกบัทะเลสาบ

ตะวันตกของเมอืงฮานอย สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมจนีโบราณ 

มคีวามร่มรืน่ และบรรยากาศด ีจงึเป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วทัง้ทีช่ ืน่ชมความงามและมศีรัทธาใน

พระพทุธศาสนา  จากภาพมมุสงูของสถานทีต่ัง้ ทีน่ีเ่หมอืนตัง้อยูบ่นเกาะทีย่ืน่ลงไปในทะเลสาบ แต่

มเีสน้ทางคมนาคมเขา้ถงึที ่ส ิง่ปลูกสรา้งมกีารวางผังเป็นอยา่งด ีใชส้สีันทีก่ลมกลนืในโทนสเีหลอืง 
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น ้าตาล ตัดกบัสเีขยีวของตน้ไมใ้หญท่ีโ่อบลอ้มอยู ่ในมมุถา่ยภาพจากอกีฝ่ังหนึง่ จะเห็นสิง่ปลกูสรา้ง

สไตล์จีน และเจดีย์หลายชัน้โดดเด่น มีภาพที่สะทอ้นลงสู่ผืนน ้า เป็นภูมทิัศน์ที่งดงามทัง้ยาม

กลางวันและยามค ่าคนืทีม่กีารเปิดไฟสอ่งสวา่ง 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง สูท่า่อากาศยานนานาชาตฮิานอย เตรยีมตวัเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

20.50 น. เดนิทางกลบัสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยเทีย่วบนิที ่FD644 

22.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั** 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง 
หอ้งเตยีงคู ่นอน 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั 3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

สงิหาคม 2565 

วนัที ่ 26-29 สงิหาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

กนัยายน 2565 

วนัที ่16-19 กนัยายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่30ก.ย.- 3ต.ค. 2565 14,899.- 3,900.- 

ตลุาคม 2565 

วนัที ่7-10 ตลุาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่14-17 ตลุาคม 2565 15,899.- 3,900.- 

วนัที ่21-24 ตลุาคม 2565 16,899.- 3,900.- 

พฤศจกิายน 2565 

วนัที ่3-6 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่10-13 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่11-14 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่17-20 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่19-22 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่24-27 พฤศจกิายน 2565 14,899.- 3,900.- 

ธนัวาคม 2565 

วนัที ่1-4 ธนัวาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่2-5 ธนัวาคม 2565 16,899.- 3,900.- 

วนัที ่8-11 ธนัวาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่9-12 ธนัวาคม 2565 16,899.- 3,900.- 
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ไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทศันาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 

 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  

วนัที ่10-13 ธนัวาคม 2565 16,899.- 3,900.- 

วนัที ่15-18 ธนัวาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่16-19 ธนัวาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่22-25 ธนัวาคม 2565 16,899.- 4,900.- 

วนัที ่24-27 ธนัวาคม 2565 16,899.- 4,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค.-1ม.ค. 2566 18,899.- 4,900.- 

วนัที ่31 ธ.ค.-3ม.ค. 2566 18,899.- 4,900.- 

มกราคม 2566 

วนัที ่12-15 มกราคม 2566 14,899.- 3,900.- 

กมุภาพนัธ ์2566 

วนัที ่2-5 กมุภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่3-6 กมุภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่9-12 กมุภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่16-19 กมุภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่17-20 กมุภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่23-26 กมุภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่24-27 กมุภาพนัธ ์2566 14,899.- 3,900.- 

มนีาคม 2566 

วนัที ่2-5 มนีาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่3-6 มนีาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที ่4-7 มนีาคม 2566 16,899.- 3,900.- 

วนัที ่9-12 มนีาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่10-13 มนีาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่16-19 มนีาคม 2566 14,899.- 3,900.- 

วนัที ่17-20 มนีาคม 2566 14,899.- 3,900.- 
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 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 

 คา่อาหารตามรายการระบ ุ

 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวรท์ีช่ านาญเสน้ทางน าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 

    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาจา่ยเพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 700 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 

    แลกเปลีย่น (กรณุาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  3%   

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตลอดการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ 

 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 

 ถา้ทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น จะไมม่หีัวหนา้ / แตถ่า้ 15 ทา่นขึน้ จะมหีวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดนิทาง 

 

เงือ่นไขในการจอง 

 ช าระมัดจ าในวันทีจ่องทีน่ั่งละ 6,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอยา่ง

นอ้ย 25 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่า

ทัวรท์ัง้เต็มจ านวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่า่นจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

การยกเลกิ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจาก

คา่บรกิารทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
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ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

  หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาต ิหรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

  หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุ

อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

  หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาทของตัว

นักทอ่งเทีย่วเอง 

  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเลือ่น

วันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

โปรดทราบ 
 

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. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


