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เวียดนาม...จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์  
ในราคาจิ๊บจิ๊บ 

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห ์4 วนั 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
พกัดี 3 ดาว+อิ่มอร่อยกบั SEAFOODไวนแ์ดง+Wifi on bus+ชดุซินจ่าว 1 ชดุ 

จุดเด่นของโปรแกรม 

 เที่ยวชมหมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊ +  น ้าตกสีเงนิ 
 ชอ้ปป้ิงตลาดซาปา 

 ชมทิวทศัน์เขาฮามลอง 

 ชมความงาม ถ ้านางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ 
 ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ ในตลาดไนทม์ารเ์ก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 

 อิ่มอร่อยกบัอาหาร SEAFOOD + ไวน์แดงบนเรือแสนโรแมนติก 
  ล่องเรือชม อา่วฮาลองเบยม์รดกโลก 
 นัง่เรือกระจาดชม ถ า้ตามกก๊ ออ้มกอดของสายน ้า และขุนเขา 
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      พิเศษ Wifion Busเลน่ไดส้ะใจทุกเวลา 
      แถมฟรี!!ชดุซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืด+ถุงผา้+พดัซินจ่าว+ขนมปงัเวยีดนาม) 

 
 

โปรแกรม 4 วนั 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินนกแอร ์
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊-ชมน ้าตกสีเงนิ-ตลาดซาปา   ( - /กลางวนั/เย็น) 

04.00น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินนกแอร ์  ประตู 6Nok Air (DD) โดยมี

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.20น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเท่ียวบนิ DD3202 

08.20 น . เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นท่ีเวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีตัง้อยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงท่ีมปีระวติัศาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดินทางขา้มแมน่ า้แดง แม ่

น า้สายลอยฟ้าท่ีอยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม  

ท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่เศส ปจัจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง 

ฮานอยในอดีตไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกนัว่า 

“Little Parris”เป็นเมอืงหลวงท่ีไดร้ ับการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแมน่ า้ล อ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช้ื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางท่ีร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโค

โลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอนิโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ใหน้กัเ ดินทางไดไ้ป

สมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งน้ีอย่างไมเ่สื่อมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่ าแก่ ซึ่งจะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 

2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมอืงแห่งน้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณไ์ดอ้ย่างเหนียวแน่น ชม

สถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส ตึก อาคารท่ีส  าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตลฝ์รัง่เศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี 

ใหค้วามร่มร่ืน และสบายตายิ่งนกัหลงัจากนั้น เดินทางสู่จงัหวดัลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกว่า 245

กิโลเมตรเดินทางต่อไปย ังเมืองซาปา  ซึง่ เป็นอ  าเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจังหว ัดลาวไก ดว้ย

ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช ัว่ โมง) ตัง้อยู่สู ง

กว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 1500 เมตร 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมูบ่า้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงาม
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กวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนัน้น าท่านเดินทางไปชมน า้ตก Silver Water Fall (น ้าตก ThacBac) น ้าตกสเีงิน ท่ีขึ้นชื่อในเมอืงซา

ปา 

ค ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซื้อขายกนัอย่างมสีีสนั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถา่ยรูปชายแดนเวียดนาม+จนี-ฮานอย   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมอืงซาปารอบ

ดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่าน้ีก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานใน

ประเทศ จีน และจะมียอด เขาท่ีสูง โดดเด่น ท่ีสุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน 

(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซนิน้ี นบัว่าเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบอนิโดจีน 

สูงถึง 3,143 เมตรน าท่านออกเดินทางสู่หมูบ่า้นชาวเขา Tavan Village หมูบ่า้นชาวเขา

เผ่าเยา้ walking tour ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้น และไร่นาข ั้นบนัไดหล ัก

จากนัน้เพลิดเพลินกบัน า้ตกสวยงามภายในหมูบ่า้น 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมอืง ฮานอย เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง) 

ค ่า     บริการอาหารเย็นณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ฮานอย-นิงบิงห-์ล่องเรือชมถ า้ตามกก๊ (TAM COC)-ฮาลอง-รา้นยา-ตลาดราตรีฮาลอง (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตามกก๊ (Tam Coc )หมายถึงถ  า้สามถ  า้ ตามต านาน 

กล่าวว่าถ  า้น้ีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน า้ เมือ่ครัง้น า้ทะเลยงัท่วมถึง  

ซึง่ยงัคงมรีอยคราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่น า้ Hoang Long 

ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทัศนียภ์าพ ภเูขาสองฝัง่แมน่ า้ซึง่มคีวามยาว  

หลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านานกล่าวว่าถ  า้น้ีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและ 

กระแสน า้ เมือ่ครัง้น า้ทะเลยงัท่วมถึง ซึง่ยงัคงมรีอยคราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐาน  

ภาพท่ีปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมอืน “กุย้หลนิของจีน”  

เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือกระจาด ล่องเรือผา่นทอ้งน า้ สองขา้งทาง 

เป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลินตา สลบักบั 

ทศันียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติิ  
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบา้นเรือนในปจัจุบนัของชาวเวียดนาม ซึง่ท่ีฮาลองน้ี

ท่านจะไดช้มความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรสรา้งดว้ยความงดงามดัง่ภาพวาดโดยจิตรกรเอก อา่วฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะ

นอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และไดร้บัการพิจารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก ้

ค ่า     บริการอาหารเย็นณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Market เมืองฮาลองซึ่งเป็นแหลง่รวบรวมของฝากของท่ีระลกึมากมายจากเมืองฮาลอง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ส่ี ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ า้นางฟ้า-หมู่บา้นชาวประมง-ฮานอย-รา้นหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ 

 (เชา้/กลางวนั-ไวน์แดง/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเ รือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรค์สรา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกอา่ว

ฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กว่า  1,900 เกาะไดร้ ับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งน้ีเ ต็มไป

ดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเ รือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯน าท่าน

ชมถ ้าสวรรค์ชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนักถ  า้แห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเมือ่ไมน่านมาน้ีไดม้กีาร

ประดบัแสงสีตามผนังและมมุต่างๆในถ  า้ซึง่บรรยากาศภายในถ  า้ท่านจะชมความสวยงามตามธรร มชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดย

มนุษยแ์สงสีท่ีลงตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมงักรเสาค า้ฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงคช์ม แพชาวประมงซึง่เป็น

วิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรา้งแพท าเ ป็นท่ีอยู่อาศยัและมีกะชงัไวส้  าหรบัเลี้ ยงสตัว ์ทะเลเช่นกุ ง้หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซื้อ

อาหารทะเลสดๆจากท่ีน่ีไดน้ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซึง่ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ของอา่วฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหัน

หนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่ละท่าน 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษไวน์แดง DALAT**พรอ้มทัง้ชมทศันียภาพของอ่าวฮาลอง 

บา่ย  ถึงท่าเรือฮาลองน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ช ัว่โมง)ระหว่างทางแวะใหท่้านไดเ้ลือกชมโรงงานหยก 

จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สายมสีินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึก 

ต่างๆ ฯลฯสมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

20.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี  DD3207  

22.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้ืม 
........................................................................................  

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวนัเดินทางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห ์4วนั 3คืน บิน DD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

 21 ต.ค.59 24 ต.ค.59 31 13,900 13,900 12,900 3,500 

23 ต.ค.59 26 ต.ค.59 25 13,900 13,900 12,900 3,500 

28 ต.ค.59 31 ต.ค.59 36 12,900 12,900 11,900 3,500 

30 ต.ค.59 2 พ.ย.59 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

4 พ.ย.59 7 พ.ย.59 40 12,900 12,900 11,900 3,500 

6 พ.ย.59 9 พ.ย.59 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

11 พ.ย.59 14 พ.ย.59 26 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 พ.ย.59 16 พ.ย.59 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

20 พ.ย.59 23 พ.ย.59 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

25 พ.ย.59 28 พ.ย.59 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

27 พ.ย.59 30 พ.ย.59 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

2 ธ.ค.59 5 ธ.ค.59 32 13,900 13,900 12,900 3,500 

9 ธ.ค.59 12 ธ.ค.59 52 13,900 13,900 12,900 3,500 

11 ธ.ค.59 14 ธ.ค.59 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

16 ธ.ค.59 19 ธ.ค.59 36 12,900 12,900 11,900 3,500 
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อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

18 ธ.ค.59 21 ธ.ค.59 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

23 ธ.ค.59 26 ธ.ค.59 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

25 ธ.ค.59 28 ธ.ค.59 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

30 ธ.ค.59 2 ม.ค.60 40 15,900 15,900 14,900 3,500 

6 ม.ค.60 9 ม.ค.60 40 12,900 12,900 11,900 3,500 

8 ม.ค.60 11 ม.ค.60 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 ม.ค.60 16 ม.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

15 ม.ค.60 18 ม.ค.60 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

20 ม.ค.60 23 ม.ค.60 36 12,900 12,900 11,900 3,500 

22 ม.ค.60 25 ม.ค.60 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

29 ม.ค.60 1 ก.พ.60 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

3 ก.พ.60 6 ก.พ.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

5 ก.พ.60 8 ก.พ.60 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

10 ก.พ.60 13 ก.พ.60 25 13,900 13,900 12,900 3,500 

12 ก.พ.60 15 ก.พ.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

17 ก.พ.60 20 ก.พ.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

19 ก.พ.60 22 ก.พ.60 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

26 ก.พ.60 1 มี.ค.60 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

3 มี.ค.60 6 มี.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

5 มี.ค.60 8 มี.ค.60 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

10 มี.ค.60 13 มี.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

12 มี.ค.60 15 มี.ค.60 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

17 มี.ค.60 20 มี.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

19 มี.ค.60 22 มี.ค.60 25 12,900 12,900 11,900 3,500 
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- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

- ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/คน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อย 

กวา่15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ์  

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ  

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยก เลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 

       เจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

         รหัสโปรแกรมทวัร์ JIBJIB VN06 SAPA-DD-W05 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ )  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ

ของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่ อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียว

เองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

ในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึ งเท่ียวบินพิเศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**  

 

 
 

 


