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เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 

4 วนั 3 คืน 

โดยสายการบิน กาตา้รแ์อรเ์วยส์ (QR) 

(สายการบนิอนัดบั 1 ที่ดีที่สุดในโลกของ สกายแทรก็ซ ์ปี 2015 ) 
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..เที่ยวเมืองซาปาทะเลหมอก บรรยากาศหบุเขา...พกัซาปา 2 คืน….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรงุเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหง็อกเซนิ –   

ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย –ชมการแสดงระบ า ตุก๊ตาน า้ – ฮานอย 

(พกัฮานอย 1 คนื ) 

X ✈ O 
MOON VIEW   HOTEL  
3* HOTEL หรอืเทีย่บ
เทา่ 

2 

ฮานอย - ลาวไก – ซาปา–ยอดเขาฮมัรอง – อสิระชอ้ปป้ิง

ตลาดเมอืงซาปา – ซาปา  (อาหารค า่พเิศษหมอ้ไฟปลาเเซ

ลมอน) (พกัซาปา 1 คนื )           

(โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน ัง่รถโคด๊ปรบัอากาศ)     

O O O 
HOLIDAY SAPA  
HOTEL  3* HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 

3 
ซาปา – Fansipan - Silver Water Fall -Cat Cat Village– 

ซาปา(พกัซาปา 1 คนื )           
O O O 

HOLIDAY SAPA  
HOTEL 3* HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 

4 
ซาปา-ฮานอย –กรงุเทพฯ  

(โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน ัง่รถโคด๊ปรบัอากาศ)     
O O ✈  

 

 

 

 

เทีย่วบิน เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง 

QR834 BKK-HAN 14.25 16.15 

QR835 HAN-BKK 17.30 19.15 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. •พิเศษ!! อาหารพื้นเมอืงเวยีดนาม, บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ(Buffet Sen) 

•พิเศษพกัเมอืง ซาปา 2 คนื  

•มบีริการ Free WiFi บนรถ  

2. บริการน า้ดื่มทุกวนั วนัละ 1 ขวด 
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วนัแรกของการเดินทาง   :  กรงุเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหง็อกเซนิ –   

                                         ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย –ชมการแสดงระบ า ตุก๊ตาน า้ – ฮานอย 

11.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Qสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส  

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 

14.25 น. 

16.15 น. 

ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เท่ียวบินท่ี QR 834 

 สนามบินนอยไบกรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 จากนั้น น าชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าวว่า ในสมยัท่ี

เวียดนามท าสงครามสู้รบกบัรระเทจจีน กัตัริยแแห่งเวียดนามดดส้งครามมาเรน นเวลานาน แต่ยงัดม่สามาร 

เอาชนะทหารจากจีนดดส้ักที ท าให้เกิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือดดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ดดมี้เต่าขนาด

ใหญ่ตวัหน่ึงดดค้าบดาบวิเจัมาให้พระองคแ เพื่อท าสงครามกบัรระเทจจีน หลงัจากท่ีพระองคแดดรั้บดาบมา

นั้น พระองคแดดก้ลบัดรท าสงครามอีกคร้ัง และดดรั้บชัยชนะเหนือรระเทจจีน ท าให้บา้นเมืองสงบสุข เม่ือ

เสรนจจึกสงครามแลว้ พระองคแดดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่

กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หง๊อกเซิน วดัโบราณ ภายในรระกอบดว้ย จาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงมี

ความเช่ือวา่ เต่าตวัน้ี คือเต่าจกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาจยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเรน นเวลาชา้นาน 

จากนั้นน าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย   มีสินค้าราคา ูกให้ท่านดด้เลือกสรรมากมาย กระเร๋า เส้ือผา้ 

รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ 

รระเทจเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้าผสมผสานกบั
เสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยแสดๆของคณะละคร ) น าเสนอเร่ืองราวในชีวิตรระจ าวนั 
รระเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าว ึงเมืองหลวงฮานอย 

ค ่า 

ทีพ่กั 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั  MOON VIEW  HOTEL  (ระดับ 3 ดาว)หรือเทีย่มเท่า พกัทีฮ่านอย 1 คืน 
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วนัทีส่องของการเดินทาง   ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– ยอดเขาฮัมรอง– อสิระช้อปป้ิงตลาดเมืองซาปา  

                         – ซาปา                        

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ลาวไก(ซาปา) 
น าทาน เดินทางสู่เมืองซาปา จงัหวดั ลาวไก สู่ขนุเขาหวา่งเหลียนเซิน ดรยงัเมืองซารา เมืองซาราเคย ูกให้
สร้างข้ึนเรน นเมืองตากอากาจของชาวฝร่ังเจสท่ี เขา้มารกครองในสมยัอาณานิคม ในรี พ.จ. 2465 และดดมี้การ
สร้างส านีภูเขาข้ึน เพราะดว้ยเมืองซาราโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่จึงท าใหมี้อากาจเยนนตลอดรี รัจจุบนั
เรน นเมืองท่องเท่ียวซ่ึงดดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเวยีดนาม  
โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนัง่ร โคด๊รรับอากาจ 

 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

 

บ่าย 

 

 

 

ในช่วงบ่ายน าท่านเดินทาง น าท่านชมทจันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนดมด้อกและสวนหินท่ี

สวยงาม ชมทิวทจันแเมืองซาราในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาราลอ้มรอบดรด้วยเทือกเขาสวยงาม   ให้

ท่านอิสะเท่ียวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชมสินคา้ทอ้ง ่ินและชมบรรดาเหล่าชาวเขาดดเ้ดินทางมา

รวมตวักนัอยูท่ี่น่ี ดว้ยเคร่ืองแต่งกายรระจ าเผา่ต่างๆ จากนั้นน าท่าน Check-in เขา้ท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (อาหารค ่าพเิศษหม้อไฟปลาเเซลมอน)                  

ทีพ่กั อสิระกบัการชมบรรยากาศยามค ่าคืนของเมืองซาปา 

ทีพ่กั  โรงแรม  HOLIDAY SAPA  HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า พกัซาปา 1 คืน 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง     ซาปา – Fansipan - Silver Water Fall -Cat Cat Village– ซาปา 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan )สูง 3,143 เมตร สูงท่ีสุดในอินโดจีน ฟานซิรันยอดเขาสูงสุด
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กลางวนั 

 

 

 

 

 

 

ค ่า 

 

 

 

แห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนดด้รับการกล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจาก

ระดบัน ้ าทะเลรานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่ง สภาพร่ากนยงัคงมีความ

สมบูรณแและสวยสดงดงามมาก ทวา่การเดินเทา้สู่ยอดเขาแห่งน้ีดม่ดดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางท่ี

ค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพ้ิสมยัการเดินร่าจากทัว่โลกเลือกเรน นจุด หมายรลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจ

และช่ืนชมความงามของผนืร่าดินร้อนแห่งเอเชีย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

ออกเดินทางสู่ Silver Water Fall น ้ าตกสีเงิน เรน นน ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดในเมืองซารา ดหลจากยอดเขาฟานซี

รัน ซ่ึงสามาร มองเหนนดดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะดกล  มีความสูงรระมาณ 100 เมตร มีหลายระดบั สายน ้ าลดั

เลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม 

น าท่านเดินทาง สู่หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมว ีิชีวติความเรน นอยูข่องชาวเขา

ในหมู่บา้นน้ีและชมแรลงนาขา้วแบบขั้นบนัดด 

รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   

อสิระกบัการชมบรรยากาศยามค ่าคืนของเมืองซาปา 

ทีพ่กั  โรงแรม  HOLIDAY SAPA  HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า พกัซาปา 1 คืน 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  :  ซาปา-ฮานอย –-กรงุเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

กลางวนั 

เดินทางกลบัสู่กรุงฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม. 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

17.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์เท่ียวบินท่ี QR 835  

19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….....................      

 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
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VIETNAM HANOI-SAPA-HANOI  Fansipan  4D3N QR 
..เทีย่วเมอืงซาปาทะเลหมอก บรรยากาศหบุเขา...พกัซาปา 2 คนื….. 
 

 
ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ  
2 ท่าน 

เด็กมเีตียงพกั
กบัผู้ใหญ่  
2 ท่าน 

เด็กไม่มเีตียง
พกักบัผู้ใหญ่  

2 ท่าน 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

กนัยายน 2560 
กนัยายน : 21-24   กันยายน 2560 / 
วนัที ่28 กันยายน – 01 ตลุาคม 2560 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 

พฤศจิกายน 2560 
พฤศจกิายน : 02-05,09-12,23-26 

พฤศจกิายน 2560 
13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 

ราคาจอยแลนดไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบิน หกัออก ท่านละ 4,500.- // ราคาเด็กทารก INFANT  4,500.- ***) 
 
ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิน่ รวม 200/วนั/ 
คนรวมตลอดทั้งการเดนิทาง 800 บาท / คน 
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***  
** แจกน า้ด่ืม 1 ขวด เฉพาะวนัที่เดนิโปรแกรมทัวร์ ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินดร-กลบั ชั้นรระหยดัพร้อมค่าภาัีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรแขา้งตน้ 
 - กรณีท่านมีความรระสงคแจะตอ้งการรรับเรล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นรระหยดัเรน นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ดมลแ จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และ า้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานแเตอรแสนามบิน ณ วนั
เดินทาง เท่านั้น  

2.ค่าท่ีพกัหอ้งละ2-3ท่านตามโรงแรมท่ีระบุดวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
     - เน่ืองจากการวางแรลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
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(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

- กรณีท่ีมีงานจดัรระชุมนานาชาติ (Trade Fair) เรน นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตนม บริัทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการรรับเรล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
- โรงแรมในเวยีดนามมีลกััณะเรน น Traditional Building หอ้งท่ีเรน นหอ้งเด่ียวอาจเรน นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และดม่
มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกััณะแตกต่างกนัดว้ย  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุดวใ้นรายการทวัรแขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริัทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [แอรแเอเซีย 20 กิโล / การบินดทย 30 กิโล / เอมิเรตสแ Economy class 30 กิโล /  
เอมิเรตสแ Business class 40 กิโล] ค่ารระกนัวนิาจภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนดขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกนบ 
6. ค่ารระกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักัาพยาหบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนดขของกรมธรรมแ  
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางดทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรจพัทแ  
 3. ค่าภาัีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาัีเดินทาง ( า้มีการเรียกเกนบ) 
 4. ค่าภาัีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกนบเพิ่มภายหลงัจากทางบริัทัฯดดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
     5. ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวม 200/วนั/ 
           คนรวมตลอดทั้งการเดินทาง 800 บาท / คน 

*** ส่วนทปิของหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความประทบัใจในการให้บริการ *** 
     6.ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย3% 
 
 เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ :  
 1. บริัทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะดม่ ึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกนบค่าน ้ ามนัและภาัีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการรรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริัทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริัทัฯ จะดม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การรระทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริัทัฯ 
 5. บริัทัฯ จะดม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความรระมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความรระมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรแทั้งหมดกบัทางบริัทัฯ แลว้ ทางบริัทัฯ จะ ือวา่ท่านดดย้อมรับเง่ือนดขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริัทัฯ เรน นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
ส านท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดรระโยชนแสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริัทัฯ 

3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารทีไ่ม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวซ่ีาให้ เม่ือผลวซ่ีาผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น รีใหม่, สงกรานตแ เรน นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดั 

 จ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวม ึงเท่ียวบินพิเจั เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า    
 หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัท  ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวยีดนามโดยผดิกฎหมายและ
ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

4.7 เม่ือท่านออกเดินทางดรกบัคณะแลว้  า้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือดม่เดินทาง   
 พร้อมคณะ ือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ดม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ดม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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ดม่สามาร รับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวม ึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาจกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเรล่ียน
เงินตราระหวา่งรระเทจ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, ร ดฟ, พาหนะทอ้ง ่ิน,  ตลอดจนการ ูก
รฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านเอกอคัรราชทูต รวม ึงผูมี้อ  านาจท าการแทนรระจ ารระเทจ
ดทย (โดยดม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเรน นสิทธิพิเจัทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริัทัฯ หมายรวม ึงใน
ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างรระเทจ แต่ทางบริัทัฯ มีความคุม้ครอง และรระกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนดขท่ีบริัทั
ฯ ท่ีรับรระกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทาง ูกรฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของรระเทจดทย และ/หรือ ต่างรระเทจ มิให้
เดินทางออก หรือ เขา้รระเทจ เน่ืองมาจากความรระพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ดม่รฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการรลอมแรลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวม ึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริัทัฯ จะดม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเรล่ียนแรลงดดต้ามความจ าเรน น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งรวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ 
ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

 


