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12.00น. พร้อมกันท่ี สนะมบินสุวรรณภูม ิขะออก ชั๊น 4 เคะน์เตอรส์ะยกะรบินเวียตทระเวล แอรไ์ลน์

Vietravel Airlines (VU) โดยมีเจ้ะหน้ะท่ีอ ะนวยควะมสฯดวกแก่ทุกท่ะน 

 

14.50 น. ออกเดินทะงสู่ กรุงฮะนอยโดยเท่ียวบิน VU136(ไม่รวมค่ะอะหะร+เครื่องด่ืมบนเครื่องขะไป-กลับ) 

17.05 น. เดินทะงถืง สนะมบินนอยไบ กรุงฮะนอย ผ่ะนพิธีกะรตรวจคนเข้ะเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวละท้องถ่ินทีเ่วียดนะม เท่ะกับปรฯเทศไทย) 

เดินทะงสู่ จังหวัดละวไก โดยเส้นทะงด่วนจะก กรุงฮะนอย ด้วยรฯยฯทะงกว่ะ  245กิโลเมตรเดินทะง

ต่อไปยังเมืองซะปะซ่ืงเป็นอ ะเภอหน่ืงต๊ังอยู่ในจังหวัดละวไกด้วยรฯยฯทะงปรฯมะณ40 กิโลเมตร(ใช้

เวละเดินทะงโดยปรฯมะณ3ช่ัวโมง)ต๊ังอยู่สูงกว่ะรฯดับน้ะทฯเลปรฯมะณ 1500 เมตร 

ค่ะ     บรกิะรอะหะรเย็น ณ ระ้นอะหะร  

  สมควรแก่เวละน ะท่ะนเข้ะทีพ่ัก  DUC HUY GRAND LAOCAI4*หรอืเทยีบเท่ะ มะตรฐะน

เวียดนะม(โรงแรมทีร่ฯบุในระยกะรทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ ะเสนอเบ๊ืองต้นเท่ะน๊ัน ซ่ืงอะจมกีะรเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ข้ะพักจฯเป็นโรงแรมรฯดับเทยีบเท่ะกัน) 

 

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ•สนะมบินนอยไบ•จังหวัดละวไก     

            (-/-/เย็น)  
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เช้ะ  บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรของโรงแรม 

จะกน๊ัน น ะท่ะนออกเดินทะงสู่ เมืองซะปะรฯยฯทะงกว่ะ 245 กิโลเมตร แลฯเดินทะงข๊ืนเขะไปซะปะ  ซ่ืงเป็น

อ ะเภอหน่ืงต๊ังอยู่ในจังหวัดละวไก ด้วยรฯยฯทะงปรฯมะณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวละเดินทะง

โดยปรฯมะณ 2 ช่ัวโมง) 

 น ะท่ะนเดินทะงสู่หมู่บ้ะนชะวเขะCat Cat Villageหมู่บ้ะนชะวเขะเผ่ะม้งด ะชมวิถีชีวิตควะมเป็นอยู่

ของชะวเขะในหมู่บ้ะนน๊ีแลฯชมแปลงนะข้ะวแบบข๊ันบันไดท่ีสวยงะมกว้ะงสุดลูกหูลูกตะแลฯเม่ือ

ท่ะนเดินลงไปด้ะนล่ะงสุดของหมู่บ้ะน จฯได้สัมผัสควะมสวยงะมของน้ะตกท่ะมกละงหมู่บ้ะนอีกด้วย 

 

เทีย่ง  บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ระ้นอะหะร 
น ะท่ะน เดินทะงสู่  จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซะปะ ชมทัศนียภะพของเมืองซะปะรอบด้ะนระยล้อมไปด้วย

เทือกเขะ แลฯเทือกเขะเหล่ะน๊ีก็ได้ทอดยะวมะจะกมณฑลยูนนะนในปรฯเทศจีน แลฯจฯมียอดเขะท่ี

วันทีส่อง ซะปะ •หมู่บ้ะนชะวเขะ•น่ังรถระงข๊ืนกรฯเช้ะฟะนซปีัน•Moana Sapa •ตละดซะปะ  

        (เช้ะ/กละงวัน/เย็น) 
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สูงโดดเด่นท่ีสุดในบรรดะยอดอ่ืนๆ คือ ฟะนซปีัน( Fansipan) ของเทือกเขะหว่ะงเหล่ียนเซินน๊ี 

นับว่ะเป็นยอดเขะท่ีสูงท่ีสุดในแถบอินโดจีน สูงถืง 3,143 เมตร 

 

 

  น ะท่ะนน่ังรถระงใหม่ สุดจะกสถะนีซะปะสู่สถะนีกรฯเช้ะเพื่อขื๊น ยอดเขะฟะนซปีันรฯยฯทะง 

ปรฯมะณ 2 กิโลเมตร ท่ะนจฯได้สัมผัสกับควะมสวยงะมของธรรมชะติรฯหว่ะงสองข้ะงทะง ถืง
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สถะนกีรฯเช้ะ น ะท่ะนน่ังกรฯเช้ะไฟฟ๋ะ เพื่อขื๊นสู่ฟะนซิปันยอดเขะสูงสุดแห่งเวียดนะมแลฯใน

ภูมิภะคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รับกะรกล่ะวขะนว่ะ “หลังคะแห่งอินโดจนี”สูงท่ีสุดในอินโด

จีนแลฯมีควะมหละกหละยทะงชีวภะพสูงอย่ะงย่ิงสภะพป่ะก็ยังคงมีควะมสมบูรณ์แลฯสวยสดงดงะม

มะกทว่ะกะรเดินเท้ะสู่ยอดเขะแห่งน๊ีไม่ได้สฯดวกสบะยเลย เพระฯสภะพเส้นทะงท่ีค่อนข้ะงชัน จนมี

เฉพะฯผู้พิสมัยกะรเดินป่ะจะกท่ัวโลกเลือกเป็นจุดหมะยปละยทะงส ะหรับกะรทดสอบก ะลังใจแลฯ

ช่ืนชมควะมงะมของผืนป่ะดิ บร้อนแห่งเอเชีย (ระคะนีร๊วมค่ะรถระงจะกด้ะนล่ะงถืงจุดข๊ืนกรฯเช้ะ

ไฟฟ๋ะ) 

หมะยเหตุ : กรฯเช้ะฟะนซปีันอะจจฯมกีะรปิดปรบัปรุงซ่ืงจฯแจ้งให้ทระบล่วงหน้ะ ทะงบรษัิทฯ จฯท ะกะรคืน
เงินค่ะกรฯเช้ะหน้ะงะนท่ะนลฯ 1,000 บะทค่ฯ ในกรณทีีไ่ม่ได้ข๊ืนกรฯเช้ะฟะนซปีัน 
หมะยเหตุ : จะกจุดกรฯเช้ะไฟฟะ๋ไปถืงยอดเขะฟะนซีปนั มี2เสน้ทะงในกะรขื๊นไปถืงยอดเขะ คือ เดินเท้ะขื๊นบนัไดไปบน
ยอดเขะฟะนซีปนั หรือ นั่งรถระงเล็กขื๊นไป-กลับ ยอดเขะฟะนซีปนัจฯมค่ีะใช้จ่ะยเพ่ิมเติมปรฯมะณ 300 บะท/ท่ะน (ท่ะน
ใดจฯขื๊นรถระงสะมะรถแจ้งท่ีเจ้ะหน้ะท่ีหน้ะงะนได้เลยค่ฯ/ครับ) 
 

จะกน๊ัน น ะท่ะนสู่ โมอะน่ะ(Moana Sapa Cafe)จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซะปะคล้ะยกับปรฯตูสวรรค์ท่ี

บะหลี ให้ท่ะนได้ถ่ะยรูปเก๋ๆกับมุมน่ะรักๆ เช่น บันไดมือ มุมเล่นชิงช้ะ มุมเล่นเปึยโนหรือ โซนน่ังพัก

บนต้นไม้ท่ีสะมะรถมองวิวได้จะกมุมสูง เม่ือมองออกไปจฯเห็นเป็นวิวภูเขะอันสวยงะมนอกจะกน๊ียัง

มีเคร่ืองด่ืมจ ะหน่ะย ให้ท่ะนได้อิสรฯกับบรรยะกะศสุดฟินตะมอัธยะศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ะ     บรกิะรอะหะรเย็น ณ ระ้นอะหะรเมนูพิเศษ!! ชะบูหม้อไฟปละแซลมอล+ไวน์แดงดะลัด 

พะทุกท่ะนชมตละดซะปะ ซ่ืงมะกมะยไปด้วยชะวเขะเผ่ะต่ะงๆท่ีออกมะจับจ่ะยซ๊ือขะยกันอย่ะงมี

สีสัน 

จะกน๊ัน  สมควรแก่เวละน ะท่ะนเข้ะทีพ่ัก SAPA CHARM HOTEL4* หรอืเทยีบเท่ะมะตรฐะนเวียดนะม 
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(โรงแรมทีร่ฯบุในระยกะรทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ ะเสนอเบ๊ืองต้นเท่ะน๊ัน ซ่ืงอะจมกีะรเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้ะ

พักจฯเป็นโรงแรมรฯดับเทยีบเท่ะกัน) 

 

 

 

เช้ะ บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรของโรงแรม 

จะกน๊ัน น ะท่ะนเดินทะงสู่เมือง ฮะนอย เดินทะงโดยรถโค้ชปรับอะกะศ (ปรฯมะณ 5 ช่ัวโมง )ให้ท่ะนได้

เพลิดเพลินไปกับกะรชมบรรยะกะศธรรมช่ะติท๊ัง2 ข้ะงทะงแลฯวิถีชีวิตของชะวเวียดนะมจะกน๊ันน ะ

ท่ะนสู่ระ้นหยกแลฯเย่ือไผ่ 

เทีย่ง  บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ระ้นอะหะร 

น ะท่ะน ล่องเรือชมวัดตะมจ์ุก(Tam Chuc) ปูชนียสถะนแห่งใหม่ท่ีน่ะสนใจของเวียดนะม วัดตะมจ์ุกหรือท่ี

ถูกเรียกว่ะแหล่งท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญะณตะมจ์ุกอยู่ท่ีจังหวัดฮะนะม ห่ะงจะกกรุงฮะนอย 60 

กิโลเมตร ซ่ืงเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีต๊ังอยู่ตรงกละงเส้นทะงกะรท่องเท่ียวเพื่อค้นหะดินแดน

แห่งพุทธศะสนะท่ีไม่ควรพละด 

วันทีส่ะม ฮะนะม •จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตะมจ์ุก”• ฮะนอย       

          (เช้ะ/กละงวัน/เย็น) 
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ค่ะ     บรกิะรอะหะรเย็น ณ ตะมจ์ุก 

จะกน๊ัน  น ะท่ะนเข้ะทีพ่ัก LAROSA HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่ะมะตรฐะนฮะนอยเวียดนะม 

(โรงแรมทีร่ฯบุในระยกะรทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ ะเสนอเบ๊ืองต้นเท่ะน๊ัน ซ่ืงอะจมกีะรเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้ะ

พักจฯเป็นโรงแรมรฯดับเทยีบเท่ะกัน) 
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เช้ะ  บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรของโรงแรม 

สมควรเวละเดินสู่สนะมบินนะนะชะตินอยไบ 

11.55 น. ออกเดินทะงสู่ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิ โดยสะยกะรบินเวียตทระเวลVietravel Airlines (VU) 

เทีย่วบินที ่VU 137 

13.50 น. เดินทะงถืงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภะพ พร้อมควะมปรฯทับใจมิรู้ลืม 
 

************************************************************************ 

อัตระค่ะบรกิะรแลฯเง่ือนไขระยกะรท่องเทีย่ว 
 

วันเดินทะง จ ะนวนต่อ
กรุป์ 

ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

03 – 06 ก.พ. 66 30+1 16,999 15,999 3,500 

10 – 13 ก.พ. 66 30+1 15,999 14,999 3,500 

17 – 20 ก.พ. 66 30+1 14,999 13,999 3,500 

24 – 27 ก.พ. 66 30+1 14,999 13,999 3,500 

02 – 05 ม.ีค. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 

03 – 06 ม.ีค. 66 30+1 14,999 13,999 3,500 

10 – 13 ม.ีค. 66 30+1 14,999 13,999 3,500 

17 – 20 ม.ีค. 66 30+1 14,999 13,999 3,500 

 
**ระคะ INFANT (อะยุไม่ถืง 2 ป ึบรบูิรณ์ ณ วันเดินทะงกลับ) ท่ะนลฯ 5,000 บะท  

อัตระนีร๊วมระยกะรทัวรแ์ลฯต๋ัวเครื่องบนิแล้ว** 
 

**โปรแกรมอะจมกีะรสลับสับเปลีย่นหน้ะงะนโดยค ะนืงถืงปรฯโยชน์ลูกค้ะเปน็ส ะคัญ ** 
 
 
 
 

วันทีส่ี ่ ฮะนอย •สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ         

          (เช้ะ/-/-) 
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อัตระค่ะบรกิะรรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกร์ุป กรุงเทพฯ-ฮะนอย-กรุงเทพฯ สะยกะรบินVietravel Airlines (VU) 

เป็นต๋ัวหมู่คณฯไม่สะมะรถสฯสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตะมระยกะร 3 คืน พักห้องลฯ 2-3 ท่ะน (กรณมีะไม่ครบคู่แลฯไม่ต้องกะรเพิ่มเงินพักห้อง

เดีย่ว) 

 ค่ะรฯวะงน้ะหนักกรฯเป๋ะไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่ะนลฯ 1 ใบ) กรฯเป๋ะถือขื๊นเคร่ือง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ะอะหะรทุกม๊ือตะมระยกะรรฯบุ(สงวนสิทธํิในกะรสลับม๊ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอะหะรตะมสถะนกะรณ์)  

 น้ะด่ืมบริกะรบนรถวันลฯ 1 ขวด/ท่ะน 

 ค่ะเข้ะชมสถะนท่ีตะมระยกะรรฯบุ 

 ค่ะรถโค้ชรับ-ส่งสถะนท่ีท่องเท่ียวตะมระยกะรรฯบุ 

 ค่ะมัคคุเทศก์ท้องถ่ินแลฯหัวหน้ะทัวร์น ะเท่ียวคนไทยตะมระยกะรรฯบุ 

 ภะษีน้ะมันแลฯภะษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเํก็บเพิ่มหะกสะยกะรบินปรบัข๊ืนก่อนวันเดินทะง) 

 ปรฯกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บะท (เป็นไปเง่ือนไขตะมกรมธรรม์) 

เง่ือนไขปรฯกันกะรเดินทะง ค่ะปรฯกันอุบัติเหตุแลฯค่ะรกัษะพยะบะล คุ้มครองเฉพะฯกรณทีีไ่ด้รบั

อุบัติเหตุรฯหว่ะงกะรเดินทะง ไม่คุ้มครองถืงกะรสูญเสยีทรพัย์สินส่วนตัวแลฯไม่คุ้มครองโรค

ปรฯจ ะตัวของผู้เดินทะง 

อัตระค่ะบรกิะรไม่รวม 

- ค่ะท ะหนังสือเดินทะงไทย แลฯค่ะธรรมเนียมส ะหรับผู้ถือพะสปอร์ตต่ะงชะติ 

- ค่ะน้ะหนักกรฯเป๋ะเดินทะงในกรณีท่ีเกินกว่ะสะยกะรบินก ะหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ะน 

- ค่ะใช้จ่ะยส่วนตัว อะทิ อะหะรแลฯเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสะร,อินเตอร์เน็ต,มินิบะร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้รฯบุไว้ในระยกะร 

- ค่ะใช้จ่ะยอันเกิดจะกควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน ,อุบัติภัยทะงธรรมชะติ ,กะรปรฯท้วง ,กะรจละจล ,กะรนัด

หยุดงะน,กะรถูกปฏิเสธไม่ให้ออกแลฯเข้ะเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ีตรวจคนเข้ะเมืองแลฯเจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะน

ท๊ังท่ีเมืองไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมควบคุมของบริษัทฯ 

- หะกหน่วยงะนรัฐบะลไทย แลฯ/หรือ เวียดนะมมีกะรปรับเปล่ียนข้อก ะหนดเก่ียวกับกะรกักตัวเพิ่มเติม 

แลฯ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทะงผู้เดินทะงจฯต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะใช้จ่ะยส่วนเกิน 
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- ภะษีมูลค่ะเพิ่ม 7% แลฯภะษีหัก ณ ท่ีจ่ะย 3% 

- ค่ะทิปไกด์ท้องถ่ิน ,พนักงะนขับรถ ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บะท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ะน (บังคับตะมรฯเบียบ

ธรรมเนียมของปรฯเทศ) 

- ค่ะทิปหัวหน้ะทัวร์ตะมสินน้ะใจของทุกท่ะนค่ฯ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินแลฯคนขับรถนฯคฯแต่ไมบ่งัคับทิปค่ฯ) 

เง่ือนไขกะรส ะรองทีน่ั่งแลฯกะรยกเลิกทัวร ์
 

กะรจองทัวร:์ 

 กรุณะจองทัวร์ล่วงหน้ะ  ก่อนกะรเดินทะง พร้อมช ะรฯมัดจ ะ 5,000 บะท  ส่วนท่ีเหลือช ะรฯทันทีก่อนกะร

เดินทะงไม่น้อยกว่ะ 21 วัน มิฉฯน๊ันถือว่ะท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกะล ,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณะช ะรฯก่อนเดินทะง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุป์) 

 ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง  45 วันข๊ืนไปบริษัทฯจฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมดโดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกะล , วันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง  45 วันจฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้

ท๊ังหมดโดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง(ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจรงิ อาทิเช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าโรงแรม) 

 ยกเลิกกะรเดินทะง45  วัน ก่อนกะรเดินทะง หักค่ะทัวร์ 50%จะกระคะขะย แลฯ หักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง

ท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ ท๊ังสิ๊น(ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจรงิ อาทิเช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าโรงแรม) 

 ยกเลิกกะรเดินทะง30  วัน ก่อนกะรเดินทะง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิเก็บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ 

ท๊ังสิ๊น 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป์) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนกะรเดินทะงต้องท ะก่อนกะรเดินทะง 60 วัน บริษัทฯจฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกะล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิยืดเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะงภะยใน 60 วัน ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิยืดเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะงหลังช ะรฯเต็มจ ะนวนทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิเก็บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท๊ังสิ๊น 
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กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงจฯต้องมีใบรับรองแพทย์จะกโรงพยะบะลรับรอง บริษัทฯจฯท ะ

กะรเล่ือนกะรเดินทะงของท่ะนไปยังคณฯต่อไป แต่ท๊ังน๊ีท่ะนจฯต้องเสียค่ะใช้จ่ะยท่ีไม่สะมะรถยกเลิกหรือ

เล่ือนกะรเดินทะงได้ตะมควะมเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกฯทันหันก่อนล่วงหน้ะเพียง 7 วันท ะกะร ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรเก็บค่ะใช้จ่ะยท๊ังหมด กรณีท่ะนยกเลิกกะรเดินทะง หรือเล่ือนกะรเดินทะง              

แลฯมีผลท ะให้คณฯเดินทะงไม่ครบตะมจ ะนวนท่ีบริษัทฯ ก ะหนดไว้ ( 15 ท่ะนขื๊นไป) เน่ืองจะกเกิดควะม

เสียหะยต่อทะงบริษัทฯ แลฯผู้เดินทะงอ่ืนท่ีเดินทะงในคณฯเดียวกัน บริษัทต้องน ะไปช ะรฯค่ะเสียหะยต่ะง ๆ 

ท่ีเกิดจะกกะรยกเลิกหรือเล่ือนกะรเดินทะงของท่ะน 

 คณฯผู้เดินทะงจ ะนวน 15ท่ะนขื๊นไป จืงออกเดินทะงในกรณีท่ีมีผู้เดินทะงไม่ถืง 15 ท่ะน ขอสงวนสิทธํิเล่ือน

วันเดินทะง หรือ ยกเลิกกะรเดินทะง โดยทะงบริษัทจฯแจ้งให้ท่ะนทระบล่วงหน้ะ 10 วันก่อนกะรเดินทะง 

 กรณีท่ีท่ะนต้องออกต๋ัวภะยใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณะสอบถะมท่ีเจ้ะหน้ะท่ีทุกคร๊ัง

ก่อนท ะกะรออกต๋ัว เน่ืองจะกสะยกะรบินอะจมีกะรปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวละบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทระบล่วงหน้ะ ทะงบริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ะท่ะนออกต๋ัวภะยในโดยไม่แจ้งให้ทระบแลฯ

หะกไฟล์ทบินมีกะรปรับเปล่ียนเวละบินเพระฯถือว่ะท่ะนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ะว 

 กรณีผู้เดินทะงท่ีต้องกะรควะมช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นกะรขอใช้วีลแชร์ท่ีสนะมบินกรุณะแจ้งบริษัทฯอย่ะง

น้อย7 วันก่อนกะรเดินทะงหรือเร่ิมต๊ังแต่ท่ะนจองทัวร์มิฉฯน๊ันทะงบริษัทฯไม่สะมะรถจัดกะรได้ล่วงหน้ะทะง

บริษัทฯขอสงวนสิทธํิในกะรเรียกเก็บค่ะใช้จ่ะยตะมจริงท่ีเกิดข๊ืนกับผู้เดินทะง (ถ้ะมี) 

 กรณีท่ะนเป็นอิสละม ไม่สะมะรถทะนอะหะรบะงปรฯเภทได้ โปรดรฯบุให้ชัดเจนก่อนท ะกะรจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้ะก่อนเดินทะงกฯทันหัน อะจมีค่ะใช้จ่ะยเพิ่มเติม 

 กรณีใช้หนังสือเดินทะงระชกะร (เล่มน้ะเงิน) เดินทะงเพื่อกะรท่องเท่ียวกับคณฯทัวร์ หะกท่ะนถูกปฏิเสธใน

กะรเข้ะ – ออกปรฯเทศใด ๆ ก็ตะม ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิไม่คืนค่ะทัวร์แลฯรับผิดชอบใด ๆ ท๊ังสิ๊น 

 เม่ือท่ะนได้ช ะรฯเงินมัดจ ะหรือท๊ังหมด ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนรับทระบแลฯยอมรับในเง่ือนไขต่ะงๆของ

บริษัทฯท่ีได้รฯบุไว้ในระยกะรทัวร์ท๊ังหมด 

 
 

ระยลฯเอยีดเพิ่มเติม 
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 บริษัทฯมีสิทธํิในกะรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อะจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ระคะแลฯระยกะรท่องเท่ียว สะมะรถเปล่ียนแปลงได้ตะมควะมเหมะฯสมโดยค ะนืงถืง

ผลปรฯโยชน์ของผู้เดินทะงเป็นส ะคัญ 

 หนังสือเดินทะงต้องมีอะยุกะรใช้งะนเหลือไม่น้อยกว่ะ 6 เดือน แลฯบริษัทฯรับเฉพะฯผู้มีจุดปรฯสงค์

เดินทะงเพื่อท่องเท่ียวเท่ะน๊ัน (หนังสือเดินทะงต้องมีอะยุเหลือใช้งะนไม่น้อยกว่ะ 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหะกอะยุเหลือไม่ถืงแลฯไม่สะมะรถเดินทะงได้ ) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน,สะยกะรบินยกเลิกบิน , กะร

ปรฯท้วง,กะรนัดหยุดงะน,กะรก่อจละจล หรือกรณีท่ะนถูกปฎิเสธกะรเข้ะหรือออกเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ี

ตรวจคนเข้ะเมือง หรือ เจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะนท๊ังจะกไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะม

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทะงธรรมชะติ (ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ืงอะจจฯปรับเปล่ียนโปรแกรมตะมควะมเหมะฯสม) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกผู้เดินทะงปรฯสบเหตุสภะวฯฉุกเฉินจะกโรคปรฯจ ะตัว ซ่ืง

ไม่ได้เกิดจะกอุบัติเหตุในระยกะรท่องเท่ียว(ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกท่ะนใช้บริกะรของทะงบริษัทฯไม่ครบ อะทิ ไม่เท่ียวบะง

ระยกะร,ไม่ทะนอะหะรบะงม๊ือ,เพระฯค่ะใช้จ่ะยทุกอย่ะงทะงบริษัทฯได้ช ะรฯค่ะใช้จ่ะยให้ตัวแทน

ต่ะงปรฯเทศแบบเหมะจ่ะยขะด ก่อนเดินทะงเรียบร้อยแล้วเป็นกะรช ะรฯเหมะขะด 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดสิ่งของสูญหะยจะกกะรโจรกรรมแลฯหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจะกควะมปรฯมะทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกรฯเป๋ะเกิดสูญหะยหรือช ะรุดจะกสะยกะรบิน 

 กรณีท่ีกะรตรวจคนเข้ะเมืองท๊ังท่ีกรุงเทพฯแลฯในต่ะงปรฯเทศปฎิเสธมิให้เดินทะงออกหรือเข้ะปรฯเทศท่ี

รฯบุไว้ในระยกะรเดินทะง บริษัทฯขอสงวนสิทธํิท่ีจฯไม่คืนค่ะบริกะรไม่ว่ะกรณีใดๆท๊ังสิ๊น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวระคะพิเศษ กรณีท่ีท่ะนไม่เดินทะงพร้อมคณฯไม่สะมะรถน ะมะเล่ือนวันหรือคืนเงิน

แลฯไม่สะมะรถเปล่ียนช่ือได้หะกมีกะรปรับระคะบัตรโดยสะรสูงข๊ืน ตะมอัตระค่ะน้ะมันหรือค่ะเงิน

แลกเปล่ียน ทะงบริษัท สงวนสิทธํิปรับระคะต๋ัวดังกล่ะว 

 เม่ือท่ะนตกลงช ะรฯเงินไม่ว่ะท๊ังหมดหรือบะงส่วนผ่ะนตัวแทนของบริษัทฯหรือช ะรฯโดยตรงกับทะงบริษัท

ฯ ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ะงๆท่ีได้รฯบุไว้ข้ะงต้นน๊ีแล้วท๊ังหมด 
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 กร์ุปท่ีเดินทะงช่วงวันหยุดหรือเทศกะลท่ีต้องกะรันตีมัดจ ะกับสะยกะรบินหรือผ่ะนตัวแทนในปรฯเทศหรือ

ต่ะงปรฯเทศ รวมถืงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจฯไม่มีกะรคืนเงินมัดจ ะหรือค่ะ

ทัวร์ท๊ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น๊ัน จฯต้องไม่มีกะรช ะรุด เปึยกน้ะ กะรขีดเขียนรูปต่ะงๆหรือแม้กรฯท่ังตระปํัมละย

กะร์ตูน ท่ีไม่ใช่กะรปรฯทับตระอย่ะงเป็นทะงกะรของตม. กรุณะตรวจสอบ PASSPORT ของท่ะนก่อนกะร

เดินทะงทุกคร๊ัง หะก ตม.ปฎิเสธกะรเข้ะ-ออกเมืองของท่ะน ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น 

 กรณีมี “คดีควะม” ท่ีไม่อนุญะติให้ท่ะนเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ โปรดท ะกะรตรวจสอบก่อนกะรจองทัวร์

ว่ะท่ะนสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้หรือไม่ ถ้ะไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือกะรควบคุม

ของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น 

 กรณ ี“หญิงต๊ังครรภ์” ท่ะนจฯต้องมีใบรับรองแพทย์ รฯบุชัดเจนว่ะสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ 

รวมถืงระยลฯเอียดอะยุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน๊ีอยู่เหนือกะรควบคุมของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆ

ท๊ังสิ๊น 

 ภะพท่ีใช้เป็นภะพเพื่อกะรโฆษณะเท่ะน๊ัน 

 กะรท่องเท่ียวปรฯเทศเวียดนะมน๊ันจฯต้องมีกะรเข้ะชมสินค้ะของทะงรัฐบะล เพื่อเป็นกะรส่งเสริมกะร

ท่องเท่ียวดังกล่ะว คือ ร้ะนยะ,ร้ะนไม้ไผ่ ร้ะนหัตถกรรม เป็นต้น หะกท่ะนใดไม่เข้ะร้ะนดังกล่ะวจฯต้องจ่ะยค่ะ

ทัวร์เพิ่ม ทะงบริษัทฯ จฯขอถือว่ะท่ะนรับทระบแลฯยอมรับเง่ือนไขดังกล่ะวแล้ว 

 อะหะรท่ีปรฯเทศเวียดนะม ได้รับอิทธิพลมะจะกจีน โดยรสชะติจฯออกไปทะงจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดแลฯ

อะหะรทฯเลก็จฯเป็นขนะดของตะมปรฯเทศเวียดนะม  

ระยลฯเอยีดห้องพักทีป่รฯเทศเวียดนะม 

 ห้องพักแต่ลฯโรงแรมแตกต่ะงกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) แลฯห้องพักแบบ 3 ท่ะน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ลฯปรฯเภทอะจจฯไม่ติดกันบะงโรงแรมอะจจฯไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ะน อะจจฯ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนะมห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอะจเป็นห้องท่ีมีขนะดกฯทัดรัต แลฯไม่มีอ่ะงอะบน้ะบะงโรงแรมแต่

ลฯช๊ันจฯมี  เพียงไม่ก่ีห้องซ่ืงในกรณีมะเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หละยห้อง ห้องพักอะจจฯไม่ได้ติดกันแลฯ

อะจจฯได้คนลฯช๊ันแลฯบะง โรงแรมอะจจฯไม่มีลิฟต์ซ่ืงข๊ืนอยู่กับกะรออกแบบของแต่ลฯโรงแรมน๊ัน ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่ะนเง่ือนไขกะรเดินทะงแลฯระยกะรทัวรอ์ย่ะงลฯเอยีดทุกหน้ะอย่ะงถ่องแท้

แล้วจืงมัดจ ะเพื่อปรฯโยชน์ของท่ะนเอง ทะงบรษัิทฯจฯถือว่ะ ท่ะนรบัทระบแลฯยอมรบัในเง่ือนไขต่ะงๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้รฯบุในระยกะรทัวรท๊ั์งหมด** 


