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 เวียดนาม ชิวมากแม่  4 วนั 3 คืน 

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 

 น่ังรถรางจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึน้ยอดเขาฟานซีปัน  

 เช็คอินคาเฟ่สุดฮิต MOANA CAFÉ  

เดินทางโดยสายการบิน VIETRAVEL AIRLINE (VU) 
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ก าหนดการเดินทาง 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย - เมืองหล่าวก่าย                                                                 (-/-/D) 

12.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ สายการบิน 
VIETRAVEL AIRLINES (VU) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

14.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน VIETRAVEL AIRLINES เที่ยวบินที ่ VU136 (ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

17.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (เมืองฮานอย HANOI) (เวลาท้องถ่ินที่
เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง, ศุลกากร และรับสัมภาระเรียบร้อย  

 

***เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีขึน้อยู่กับสายการบินเป็นผู้ก าหนด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลอืกทีน่ั่ง
บนเคร่ืองบนิ เนื่องจากเป็นต๋ัวกรุ๊ป การจัดทีน่ั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้ ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหล่าวก่าย เป็นจงัหวดัในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามซ่ึงมีลกัษณะภูมิ
ประเทศเป็นภูเขา มีพรมแดนติดกับมณฑลยูนนานของประเทศจีน จงัหวดัครอบคลุมพ้ืนท่ี 6,383.9 ตารางกิโลเมตร 
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
 ที่พัก  DUC HUY GRAND LAO CAI หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สอง เมืองซาปา - สะพานแก้วมังกรเมฆ - นั่งกระเช้าขึน้เขาฟานซีปัน - ถนนคนเดินซาปา                                      (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 

น าท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (RONG MAY GLASS BRIDGE) ตั้งอยู่ห่างจากตวัเมืองซาปาไปประมาณ 
20 กิโลเมตร เป็นสะพานแกว้ใสแห่งแรกในเวียดนาม เป็นสะพานท่ีสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร มียงั
ลิฟตแ์กว้กลางแจง้สูงประมาณ 300 เมตร บนสะพานสามารถรับน ้าหนกัไดสู้งสุด 3,000 คน แต่เพื่อความปลอดภยัจะ
อนุญาตให้อยู่ไดสู้งสุดไม่เกิน 500 คนในเวลาเดียวกนั ซ่ึงเราจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์อนังดงามของเส้นทาง O QUY HO 
PASS และเทือกเขา HOANG LIEN SON จากมุมสูง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  
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 เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน 
 

น าท่านออกเดินทางสู่สถานีซาปา เพ่ือขึ้นรถรางเมืองซาปา สไตลย์ุโรป เพ่ือไปยงัสถานีกระเชา้ขึ้นยอดเขาฟานซีปัน 
ท่านจะไดช้มวิวธรรมชาติท่ีสวยงามระหว่างทางท่ีรถรางวิ่งผ่านหุบเขา น าท่านเปล่ียนนัง่กระเชา้เพ่ือขึ้นยอดเขาฟาน
ซีปัน ซ่ึงเป็นกระเชา้ 3 สายแบบไม่หยุดพกัที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวถึง 6,292 เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร 
ระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะไดเ้พลินเพลินและชมวิวดา้นล่างแบบพาโนรามา สู่ยอดเขาฟานซิปันซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนบนความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร จนได้รับการขนาน
นามว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน”  (หมายเหตุ : กรณีที่กระเชา้ฟานซีปัน ปิดปรับปรุง) 
 

 
อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดคนเดนิซาปา มีสินคา้ให้ท่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม 
กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงให้อย่างจุใจ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
 ที่พัก SAPA CONVENTION CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม MOANA CAFÉ - หมู่บ้าน CAT CAT - ร้านช้อปป้ิง OTOP - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปป้ิงถนน 36 สาย        (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 

จากนั้นน าท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซา
ปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) 
จ าลองไฮไลทข์องท่ีเที่ยวแต่ละที่มารวมไวใ้ห้ท่าน
ได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบลอ้มไปดว้ย
ภู เขา  ให้ท่านอิสระเ ลือก ซ้ือเค ร่ืองดื่ม  และ
เพ ลิด เพ ลินกับสายหมอกจางๆ  พร้ อมกับ
บรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
  

  น าท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม ชมไร่นา
ขั้นบันไดของชาวเขา ซ่ึงปลูกกระจดักระจายไปทัว่ทั้งเขา สวยงามดงัภาพวาด น าท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสินคา้พ้ืนเมืองของท่ีระลึก ชมวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด า
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และเผ่าเยา้แดง และเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมน ้าตกกั๊ตกั๊ต อีกหน่ึงความสวยงามตาม
ธรรมชาติของเมืองซาปา 

 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม หรือ ทะเลสาบคืนดาบ (HOAN KIEM LAKE) เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยู่ใน
ย่านประวตัิศาสตร์ใจกลางกรุงฮานอย เป็นสถานท่ีเงียบสงบ และมีต านานเล่าสืบต่อกนัมาว่าครั้ งอดีตพระเจา้เลไทโต 
(LE THAI YO) แห่งราชวงศ์เล ได้รับดาบศกัดิ์ สิทธ์ิมาจากเต่าในทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยมน้ี ซ่ึงน ามาใช้ท าสงครามกบั
ชาวจีนที่เขา้มารุกราน จนสามารถไดร้ับชยัชนะ ท าให้บา้นสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคท์รงเรือไปกลาง
ทะเลสาบเพ่ือคืนดาบวิเศษให้กบัเต่ายกัษ์ศกัดิ์ สิทธ์ิ และเต่ายกัษ์ไดข้ึ้นมาฉกดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค ์แลว้
หายไปในทะเลสาบ จึงเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งน้ีมีช่ือว่า ทะเลสาบคืนดาบ และหากมองไปกลางทะเลสาบจะเห็น
เจดียโ์บราณ ช่ือว่า ทาพรัว (THAP RUA) ซ่ึงหมายถึง หอคอยเต่า (TURTLE TOWER) สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 18 
มีเต่าเพศเมียขนาดใหญ่ตวัหน่ึง ช่ือว่า CU RUA เคยอาศยัอยู่ในทะเลสาบน้ี ซ่ึงคาดว่าเป็นร่างอวตารของเต่าในต านาน
ในปี 1428 ซ่ึงเป็นเต่าท่ีผูค้นนั้นรัก และเอ็นดู แต่น่าเศร้าท่ีเต่าตวัน้ีเสียชีวิตไปแลว้เม่ือตน้ปี 2559 และคนทั้งประเทศก็
เสียใจกบัการตายของเธอ เจา้เต่านั้นถูกดอง และจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของเวียดนาม 
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จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี ถนน 36 สาย แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของฮานอย  มีตน้ไมป้กคลุมสองฝ่ังถนน ช่ือถนน 
36 มาจาก 36 อาชีพท่ีท าการคา้ขายบนถนนแห่งน้ี ตั้งแต่อดีต อย่างเช่นงานดา้นหัตถกรรมสอดคลอ้งกบัช่ือถนนแต่ละ
เส้นในอดีตอย่าง เคร่ืองเงิน ผา้ไหม แต่ปัจจุบนัน้ีมีมากกว่า 36 ไปแลว้ ท่ีน่ีจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้เกือบทุกชนิด 
ร้านขายชุดกีฬา จะมีแทบทุกแบรนด์ เพราะท่ีน้ีเป็นแหล่งผลิตให้กบัหลายๆ แบรนด์ 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
 ที่พัก CHALCEDONY HANOI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี สุสานลุงโฮ - วัดเฉินก๊วก - สนามบินโหน่ยบ่าย - สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 

น าท่านชม สุสานของลุงโฮ ตั้งอยู่ท่ีจตุรัสบาสติงห์ เคยเป็นท่ีท่ีลุงโฮไดอ่้านค าประกาศอิสรภาพเวียดนามจากประเทศ
ฝรั่งเศสต่อหน้าชาวเวียดนามท่ีมาชุมนุมกนั เม่ือวนัท่ี 02 กันยายน ค.ศ.1945 สุสานน้ีสร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิต
และไมมี้ค่าจากทัว่ประเทศ สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1973 หลงัจากลุงโฮเสียชีวิต เม่ือวนัที่ 02 กนัยายน ค.ศ.1969  
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จากนั้นน าท่านชม วัดเฉินก๊วก (TRAN QUOC PAGODA) เป็นวดัที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับ
ทะเลสาบตะวนัตกของเมืองฮานอย สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มร่ืน และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยม
ของนกัท่องเท่ียวทั้งท่ีช่ืนชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เป็นเจดียท์ี่ส าคญัและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม 
สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 6 แต่เดิมใช้ช่ือ KHAI QUOC และได้มาเปล่ียนเป็น TRAN QUOC ในศตวรรษที่ 14 โดย
จกัรพรรดิ  LE HUY TONG  การสร้างเจดียแ์ห่งน้ี ใช้ศิลปะท่ีมีการผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรม
จีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลกัษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่าง
เพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูง  ท่ีช่องหนา้ต่างของแต่ละชั้นจะเป็นท่ีประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูป 
อมิตาภพุทธเจ้า ตามความเช่ือของพุทธมหายาน ซ่ึงมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เลียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์
ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง โชว์ให้เห็นการซ้อนของอิฐ ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นส าหรับให้นักท่องเท่ียวบูชา ภายในมี
จารึกประวตัิความเป็นมาทั้งของเจดียแ์ละพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ท าดว้ยทองค า 

 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
 

11.55 น . เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETRAVEL AIRLINES เที่ยวบินที่ VU137 
13.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 
 

 
 

หมายเหตุ : เที่ยวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหาร
เวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่ก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือ
สภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอื่นแทนและจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 
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หากลกูค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  

ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบ ทกุกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
 

***หนังสือเดนิทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 
 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง  
ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักเด่ียว 

03-06 มีนาคม 2566 *วันหยุดมาฆบูชา* 13,999 4,900 
09-12 มีนาคม 2566 13,999 4,900 
23-26 มีนาคม 2566 14,999 4,900 

30 มีนาคม-02 เมษายน 2566 14,999 4,900 
06-09 เมษายน 2566 18,888 4,900 
13-16 เมษายน 2566 19,999 4,900 
20-23 เมษายน 2566 15,555 4,900 
27-30 เมษายน 2566 16,777 4,900 

04-07 พฤษภาคม 2566 17,777 4,900 
11-14 พฤษภาคม 2566 14,999 4,900 
18-21 พฤษภาคม 2566 14,999 4,900 
25-28 พฤษภาคม 2566 14,999 4,900 
01-04 มิถุนายน 2566 15,555 4,900 

 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก (ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ) 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน กรณีถือพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิ่ม 3,000 บาท 
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน *ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทปิไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงท าให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA 
BED  ทั้งนีข้ึน้อยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิมกับผู้เข้าพัก 
  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปคนขบัรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินในวันเดนิทาง  

ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทปิไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา  

 ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วนั หากไม่ช าระตามที่บริษทัก าหนด 

ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมตัิ  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่าง 35 วนั 
หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อย
แลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่ าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
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3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

การยกเลิก 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวน้แต่ 
1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ (ไม่
นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ) 

2. กรณีตอ้งท าวีซ่า ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป
แลว้หรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยตอ้งแจ้งทางบริษทัทราบ
ล่วงหนา้ 15 วนัก่อนวนัท าการ (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยุดราชการ) 

3.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ  +ส่วนต่างของภาษีน ้า มนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ จะหักค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
เฉพาะเท่าที่ไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ ก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ (ไม่
นบัรวมเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยุดราชการ) 
 

หมายเหต ุ
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวตัิและอ่ืนๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านมากกว่า 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
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9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ  /หรือ  เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น WHEELCHAIR , เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
ข้อควรระวัง    
กรณีถือหนงัสือเดนิทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กับเจ้าหน้าที่ทกุคร้ัง 

-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบนิ  หรือ
ตรวจสอบกบัทางบริษัททัวร์ ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  

บรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่วเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ช าระกับผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อให้กั
  ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ที่ยวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือ
ใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตใุด หรือได้รับการปฎเิสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการประเทศไทยและประเทศ)
เวียดนาม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธใินการคืนเงินทกุกรณี 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**  
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดนิทาง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปีและไม่ได้เดนิทางกับบิดา มารดา  
ต้องมีจดหมายยนิยอมจากบดิา มารดาให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศด้วย 

 
 
 


