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ถึงกอน นอนกอน แลวคอยเท่ียว เพื่อความสดชื่น สบายๆ 
 จัตุรัสบาดงิห 
 สุสานโฮจิมินห 
 วัดเสาเดียว 
 ซาปา น้ําตกสนี้ําเงิน 
 โบสถหิน 
 ชม นาขั้นบันได หมูบานชาว ก๊ัต ก๊ัต 
 นั่งรถรางและกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซิปน 
 ดานชายแดนเวียดนาม-จีน 
 ตลาด COC LUE 
 พิเศษ สุก้ีปลาแซลมอน+ไวนแดงดาลัด      บุฟเฟตนานาชาติ ZEN 

 

15.30 น. 📢 คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศอาคาร 1  
ช้ัน 3 ประตู 7-8 เคานเตอรสายการบินไทยไลออน แอร เพื่อรับเอกสารประกอบการเดินทางโดยมี
เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

เย็น        บริการอาหารเย็น ดวย DINNER BOX บนเคร่ืองบิน เพื่อความสะดวกแกทุกทาน 

18.00 น. ✈ไดเวลาอันสมควร ออกเดินทางสู เมืองฮานอย โดยสารการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL 184 
19.45 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย  
ท่ีพัก   โรงแรม SUNSET ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา*** 

วันท่ีสอง  จตุรัสบาดิงห – สุสานโฮจิมินห – ทําเนียบรัฐบาล – วัดเสาเดียว – ซาปา – น้ําตกสีเงิน – โบสถหิน – 

ตลาดซาปา – (B/L/D) 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานเดนิทางสู จตุรัสบาดงิห เปนจตุรัสท่ีมีช่ือเสียงแหงหนึ่งของกรุงฮานอย เนื่องจาก ทานโฮจิมินห
ประธานาธิบดคีนแรกของเวยีดนาม อานคําประกาศอิสรภาพหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 
1945 และยังเปนท่ีต้ังของสถานท่ีราชการสําคัญหลายแหง เชน ทําเนยีบประธานาธิบดี กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงการวางแผนและลงทุน 
นําทานเขาคารวะ สุสานโฮจิมินห (ปดทุกวนัจันทรและศุกร เพื่อนํารางลุงโฮไปอาบน้ํายาใหม) ภายในบรรจ ุ
ศพอาบน้ํายาของทานโฮจิมินหอยูในโลงแกว เปนนกัปฏิวัติชาวเวียดนาม ซ่ึงในภายหลังไดกลายมาเปน
นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนาม (เวยีดนามเหนือ) หลังจากส้ินสุด
ของสงครามเวียดนาม ไซงอน เมืองหลวงเกาของเวยีดนามใต ไดถูกเปล่ียนช่ือมาเปนนครโฮจิมินห เพื่อเปน
เกียรติแกทานโฮจิมินหและทานยังเปนบุคคลท่ีชาวเวยีดนามถือวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ
การประกาศอิสรภาพของเวยีดนาม 

วันแรก กรุงเทพ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  
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จากนั้นนําทานเขาชม ทําเนียบประธานาธิบดี เปนอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ท่ีฝร่ังเศสสรางข้ึนในป ค.ศ. 
1901 เพื่อใชเปนท่ีทําการของผูสําเร็จราชการชาวฝร่ังเศสแหงอินโดไชนา และท่ีนีย่งัเปนท่ีทํางานของ
ประธานาธิบดโีฮจิมินหเม่ือคร้ังยังมีชีวิตอยู ปจจุบันท่ีนีย่ังเปนท่ีรับแขกบานแขกเมืองของเวียดนาม 
จากนั้นนําทานเดินชม วัดเจดียเสาเดียว ซ่ึงชาวเวยีดนามเรียกวา จัว่โมดโกด เปนวัดเกาแกท่ีสรางข้ึนต้ังแต
สมัยศตวรรษท่ี 10 ลักษณะเปนศาลาเกงจนีขนาดเล็กต้ังอยูบนเสาเพยีงตนเดยีว กลางสระบัวรูปส่ีเหล่ียม 
ภายในศาลาประดิษฐานเจาแมกวนอิมปางสิบกร 

 

เท่ียง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟตนานาชาติ SEN) 
จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองซาปา ซ่ึงเปนอีกหนึ่งเมืองท่ีอยูในจังหวัดลาวไก เปนเมืองเล็กๆท่ีต้ังอยู
ทามกลางหุบเขานอยใหญ ในอดีตซาปาเปนเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรปท่ีอาศัยอยูในเวียดนาม 
เพราะในอดีตท่ีนี่เคยถูกยึดครองโดยฝร่ังเศส ทําใหสถาปตยกรรมและการวางผังเมืองของท่ีนี้ มีลักษณะ
คลายอาณานิคมฝร่ังเศส ประกอบกับอากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดท้ังปและมีท้ังในสวนท่ีเปนเมืองและชนบททํา
ใหท่ีนี่เปนจดุมุงหมายของนกัทองเท่ียวมากมาย 
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นําทานเดนิทางไปชม น้ําตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) หรือน้ําตก Tacbac เปนน้ําตกท่ีข้ึนช่ือและ
ใหญท่ีสุดในซาปา  

 

จากนั้นนําทานเดินทางไปชม โบสถหิน(Church Stone) เปนโบสถเกาแกท่ีสรางข้ึนโดยชาวฝร่ังเศสในป 
1895 เพื่อใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 

ค่ํา  🍴 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (สุก้ีปลาแซลมอล+ไวนแดง) 
หลังจากรับประทานอาหารเยน็นําทานไปเดนิตลาดพื้นเมืองซาปา ใหทานไดเลือกจับจายซ้ือของและพบปะ
กับชาวเขาท่ีออกมาขายของและซ้ือของยามเย็น ท่ีนีจ่ําหนายสินคาพื้นเมืองมากมาย ไมวาจะเปน ผัก ผลไม 
สินคาจากผาไหม อาทิ เส้ือผา กระเปา 

ท่ีพัก   โรงแรม Q SAPA หรือ DELTA SAPA ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา*** 
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วันท่ีสาม หมูบานก๊ัตก๊ัต (CAT CAT VILLAGE) – ขึ้นรถไฟสไตลยุโรปและนั่งกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซิปน –

ลาวไก – (B/L/D) 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางสูหมูบานวัฒธรรมของซาปา หมูบานชาวเขาก๊ัต ก๊ัต (CAT CAT VILLAGE) เปนหมูบาน

วัฒนธรรมชาวมงดํา ทานจะไดสัมผัสวัฒนธรรมและความเปนอยูอันเรียบงายของชาวเผาพื้นเมือง และแปลง
นาขาวข้ันบันได (ข้ึนอยูกับฤดูกาล) การเดินทางไปท่ีนี่สามารถไปไดดวยรถยนตและการเดินเทา ตลอดการ
เดินทางเทาก็จะมีบานเรือนชาวพ้ืนเมืองเปดรานขายของท่ีระลึกแกนักทองเท่ียว 

 

เท่ียง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานนั่ง รถรางเมืองซาปาสไตลยุโรป เพื่อไปยังสถานีกระเชา เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปน ทานจะไดชม

วิวธรรมชาติท่ีสวยงามระหวางทางท่ีรถรางวิ่งผานหุบเขา 

จากนั้นนําทาน นั่งกระเชาเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซิปน ซึ่งเปนกระเชา 3 
สายแบบไมหยุดพักที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวถึง 6,292 เมตร 
หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ระหวางนั่งกระเชาทานจะไดเพลินเพลิน
และชมวิวดานลางแบบพาโนรามา  ผานยอดเขาฟานซิปนซึ่งเปน
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนไดรับการ
ขนานนามวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความ
หลากหลายทางธรรมชาติ  
เมื่อถึงจุดสูงสุดของยอดเขาใหเวลาทุกทานไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามราวกับอยูบนเมฆ
หมอกผานยอดเขาที่เขียวขจี และพลาดไมไดกับการถายรูปคูพีระมิดบนยอดเขาฟานซิปนเพื่อเช็คอินให
โลกรูวาเปนผูพิชิตยอดเขาแหงนี้แลว 
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เย็น         🍴 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก   โรงแรม RED RIVERSIDE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา*** 
 
วันท่ีส่ี ลาวไก – ดานชายแดนเวียดนาม จีน – วิหาร MAO – ตลาดชายแดน COC LEU – กรุงเทพฯ 

(สนามบินดอนเมือง) – (B/L) 

เชา                 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางไปยัง ดานชายแดนเวียดนาม-จีน เปนดานชายแดนท่ีใหคนเวียดนามและจีนไปมาหาสูกัน 

ชาวเวียดนามจํานวนมาก จะขามฝงไปซ้ือสินคาท่ีผลิตในจีนเพื่อนํามาจําหนายในเวียดนาม  ใหทุกทานได
เดินเลน และถายรูป จากนั้นนําทานไปชมวิหาร MAO เปนวัดท่ีไดรับอิทธิพลมาจากสถาปตยกรรมจีนมี
รองรอยความเช่ือและคําสอนของ ลัทธิขงจื้อ ใหทานไดสักการะ และขอพรเพื่อเปนสิริมงคล 

จากนั้นนําทานเดินทางไปยงั ตลาดชายแดนกกเล๊ียว (COC LEU) เปนตลาดในเขตเศรษฐกิจ เวยีดนาม-จีน 
ท่ีนี่จะมีสินคาใหทานไดเลือกซ้ือมากมายไมวาจะเปนสินคาของเวียดนาม และจีน อาทิเชนเส้ือผา กระเปา 
ของใชตางๆอีกมากมาย ใหทานใหเลือกซ้ือเปนของฝาก 

เท่ียง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนัน้นาํทานเดินทางสูเมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ (ประมาณ 5 ช่ัวโมง) ใหทานได
เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติท้ัง 2 ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวยีดนาม 

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL185                                 
22.45น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความประทับใจ 

........................................................................................ 
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อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63 

ราคา 

ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
ศุกร - จันทร 06 - 09 ธ.ค 62 12,399 12,399 3,500 

ศุกร - จันทร 13 - 16 ธ.ค. 62 12,399 12,399 3,500 

ศุกร - จันทร 20 - 23 ธ.ค. 62 12,399 12,399 3,500 

ศุกร - จันทร 27 - 30 ธ.ค. 62 14,733 14,733 3,500 

ศุกร - จันทร 03 - 06 ม.ค. 63 11,955 11,955 3,500 

ศุกร - จันทร 10 – 13 ม.ค. 63 11,111 11,111 3,500 

ศุกร - จันทร 17 - 20 ม.ค. 63 12,399 12,399 3,500 

ศุกร - จันทร 24 - 27 ม.ค. 63 11,955 11,955 3,500 

ศุกร - จันทร 31 ม.ค. – 03 ก.พ. 63 12,399 12,399 3,500 

ศุกร - จันทร 07 - 10 ก.พ. 63 13,955 13,955 3,500 

ศุกร - จันทร 14 - 17 ก.พ. 63 11,955 11,955 3,500 

ศุกร - จันทร 21 - 24 ก.พ. 63 11,955 11,955 3,500 

ศุกร - จันทร 28 ก.พ. – 02 มี.ค 63 11,955 11,955 3,500 

ศุกร - จันทร 06 - 09 มี.ค. 63 12,955 12,955 3,500 

ศุกร - จันทร 13 - 16 มี.ค. 63 12,955 12,955 3,500 

ศุกร - จันทร 20 - 23 มี.ค. 63 12,955 12,955 3,500 

ศุกร - จันทร 27 - 30 มี.ค. 63 12,955 12,955 3,500 

ศุกร - จันทร 03 - 06 เม.ย. 63 13,399 13,399 3,500 

ศุกร - จันทร 10 - 13 เม.ย. 63 15,955 15,955 3,500 

อาทิตย - พุธ 12 - 15 เม.ย. 63 15,888 15,888 3,500 

ศุกร - จันทร 17 - 20 เม.ย. 63 12,955 12,955 3,500 

ศุกร - จันทร 24 - 27 เม.ย. 63 12,955 12,955 3,500 

ศุกร - จันทร 01 - 04 พ.ค. 63 12,955 12,955 3,500 
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โปรแกรมทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ  

เด็กทารกทานละ 7,000 บาท ตองมีอายไุมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
*คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาตชิําระเพิ่ม 3,000 บาท  

คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินทานละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ตอทาน   
*ชําระท่ีสนามบินกอนออกเดินทาง* 

ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 
ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 
  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
  คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  
  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ ไม รวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบินในวัน
เดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
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เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง 
และชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีไมชําระเงินหรือไมชําระเงินตามกําหนด ไมวา
กรณีใดใดจะถือวาทานสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรนั้นๆ  

**กรณีเดินทางชวงวันหยดุยาว เชน สงกรานต ปใหม ชาํระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท** 
2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานท่ี 21 เปนตนไปชําระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวาคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ทาน 

แมวาทานจะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหชําระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษัท 
3. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือ

วาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

การยกเลิก 
เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจายมัด

จําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังส้ิน  เวนแต 
1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมหัก

คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 
15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเคร่ืองบิน แตมี
การยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น โดย
ตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดย

จะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติและอ่ืนๆ

ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การ
เจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 
การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเท่ียวเทานั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไม
ทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
กอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

12. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

13. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทานั้น 

15. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับใน
เง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

ขอควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเชค็เร่ืองการยื่นวีซาเขาประเทศเวียดนาม กับเจาหนาท่ีทุกคร้ัง 
-กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  
หรือตรวจสอบกับทางบริษํททัวร กอนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เปนการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชาํระ
ตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้นหากทานไมไดรวม
เดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎเิสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6  เดือน หรือ 180
วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
หมายเหต ุ: สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดนิทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

 


