
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 11387 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

เที่ยวครบไฮไลท์ 
 บนิตรง สวุรรณภมูิ – ฮานอย / ฮานอย – สวุรรณภมูิ โดยสายการบนิไทย  

ฟรีน ้ำหนกักระเป๋ำขำไป 30 กิโลกรัม และขำกลบั 30 กิโลกรัม(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 พกัโรงแรม 3 ดำว ระดบัมำตรฐำน พร้อมอำหำรเชำ้พกัซาปา 2 คืน ฮานอย1  คืน 

 ชมรอบเมืองฮำนอย บำ้นเรือนสถำปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส  และ วดัหงอกเซิน 
 หมู่บำ้นชำวเขำก๊ำตก๊ำต หุบเขำปำกมงักร-นัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำฟำนซีปัน  
 ล่องเรือชมถ ้ำจ่ำงอำดชมธรรมชำติฮำลองบก 

 ชอ้ปป้ิงท่ีตลำดLove Market ตลำดโก๊กเหลว ตลำดนิงห์บิงห์ ถนน 36 สำย 
 FREE WIFI ON BUS  

 แจกฟรี !! หมวกดาวแดง น าไปใส่ให้เท่ เก๋ ก่อนใคร 

 



 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพ– เมืองฮำนอย - เมืองหล่ำวกำย - เมืองซำ

ปำ - หมู่บำ้นก๊ำต ก๊ำต - ตลำดแห่งควำมรัก 
   

NORTH STAR SAPA 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

2 
ซำปำ - ภูเขำปำกมงักร - นัง่กระเชำ้ไปยอดเขำฟำน

ซีปัน - ตลำดแห่งควำมรัก 
   

NORTH STAR SAPA 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

3 
ซำปำ - ชำยแดน HA KHAU BORDER - ตลำด

โก๊กเหลว - ฮำนอย - วดัหงอกเซิน - ถนน 36 สำย 
   

DELIGHT HOTEL HONOI 

หรือเทียบเท่ำ 

4 
ฮำนอย - นิงห์บิงห์ - ล่องเรือชมถ ้ำจ่ำงอำน - ตลำด

นิงห์บิงห์ - ฮำนอย - กรุงเทพฯ 
   

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

เดือน กมุภาพนัธ์ 62 16-19 ก.พ. 62 

15,991.- 

เดือน มีนาคม 62 21-24 ม.ีค. 62 

เดือน เมษายน 62 13-16 เม.ย. 62 (สงกรานต์) 

เดือน พฤษภาคม 62 17-20 พ.ค. 62 

เดือน มิถุนายน 62 6-9 ม.ิย. 62 

เดือน กรกฎาคม 62 14-17 ก.ค. 62 

เดือน สิงหาคม 62 9-12 ส.ค. 62 

เดือน กนัยายน 62 12-15 ก.ย. 62 
 

 



เดือน ตุลาคม 62 11-14 ต.ค. 62 

16,991.- 

เดือน พฤศจกิายน 62 14-17 พ.ย. 62 

เดือน ธันวาคม 62 5-8 ธ.ค. 62 

เดือน มกราคม 63 23-26 ม.ค. 63 

เดือน กมุภาพนัธ์ 63 13-16 ก.พ. 63 

เดือน มีนาคม 63 12-15 ม.ีค. 63 
 

เดก็ต า่กว่า 2 ขวบ ราคา 2,500 บาท 

วนัที่ 1   กรุงเทพ– เมืองฮานอย - เมืองหล่าวกาย - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าต ก๊าต - ตลาดแห่งความรัก 
04.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D                          

สายการบินไทย  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสัมภำระและเอกสำร
กำรเดินทำงใหแ้ก่ท่ำน 

07.45น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสำยบิน การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG560 
  (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

09.35 น.  เดินทำงถึงท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย หลงัผำ่นพิธีตรวจคนเขำ้เมืองแลว้ 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองหล่าวกาย มีชำยแดนติดกบัเมืองเหอโข่วในมณฑลยูนนำนของจีน เมืองชำยแดนแห่ง

น้ีถูกปิดหลงัจำกเวียดนำมท ำสงครำมกบัจีนใน พ.ศ. 2522 ตั้งแต่เปิดใหม่ใน พ.ศ. 2536 ก็ได้กลำยเป็น

ศูนยก์ลำงกำรท่องเท่ียวท่ีส ำคญัระหว่ำงฮำนอย ซำปำ และคุนหมิง (จีน) และเป็นท่ีรู้จกัในฐำนะ "ราชินี

แห่งภูเขา" หล่ำวกำยเตม็ไปดว้ยสถำนท่ีทำงประวติัศำสตร์ ถ ้ำธรรมชำติ และผลิตภณัฑท์ำงกำรเกษตร 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
  หลงัจำกนั้นเดินทำงสู่เมืองซาปา เมืองชำยแดนตอนเหนือของประเทศเวยีดนำม ในจงัหวดัหล่ำวกำย มี 
  จุดเด่นคือมีกำรท ำนำขั้นบนัไดมำก ท ำให้มีภูมิทศัน์สวยงำมแก่กำร
  ท่องเท่ียว เดิมซำปำเป็นเมืองตำกอำกำศของเจ้ำนำยชั้นสูงชำว
  ฝร่ังเศสท่ีมำท ำงำนในเวยีดนำม จึงมีสถำปัตยกรรมอำคำรบำ้นเรือน
  และกำรวำงผงัเมืองแบบอำณำนิคมฝร่ังเศส (French Colonial) มี
  จุดเด่นท่ีตั้ งอยู่กลำงเมืองคือ โบสถ์คำทอลิก ปัจจุบันเป็นเมือง
  ท่องเท่ียวซ่ึงไดรั้บควำมนิยมมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงในเวยีดนำม ท่ำนชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็น 



  ชำวเขำเผำ่มง้เก่ำแก่ ของเมืองซำปำ ชมทิวทศัน์อนัสวยงำม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา ซ่ึงปลูกกระจดั
  กระจำยไปทัว่ทั้งเขำ สวยงำมดงัภำพวำด น ำท่ำนเดินชมวถีิชีวติและควำมเป็นอยูข่องชำวเขำภำยในหมู่บำ้น 
  ชมสินคำ้พื้นเมืองของท่ีระลึก ชมชีวติพื้นถ่ินของชนเผำ่หลำกหลำย โดยเฉพำะมง้ด ำและเผำ่เยำ้แดง และ 
  เลือกซ้ือสินคำ้หัตถกรรมของชำวเขำภำยในหมู่บำ้น ชมน ้าตกกั๊ตกั๊ต อีกหน่ึงควำมสวยงำมตำมธรรมชำติ
  ของเมืองซำปำ จำกนั้นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดLove Market  
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเทำ่ 

วนัที่ 2    ซาปา - ภูเขาปากมังกร - น่ังกระเช้าไปยอดเขาฟานซีปัน - ตลาดแห่งความรัก  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น ำท่ำนชม บริเวณหุบเขาปากมังกร HAM RONG MOUNTAIN ซ่ึงท่ำนจะได ้ชมทะเลหมอกท่ีปกคลุม

ทัว่เมืองซำปำ ชมดอกไมเ้มืองหนำวนำนำพรรณ อนัสวยงำม บนภูเขำเล็กๆ กลำงเมืองซำปำ มีควำมสูง

ประมำณ 150 เมตร น ำท่ำนเดินเทำ้ข้ึนไปเท่ียวบนภูเขำลูก อนัเป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้ทำงธรรมชำติวิทยำ

เพรำะมีพืชพนัธ์ุไมน้ำนำชนิดท่ีหำยำกตลอดจนไมด้อกเมืองหนำวนำนำพนัธ์ุสวยสดงดงำมมำกในช่วงฤดู

หนำว จำกนั้นข้ึนไปยงัจุดชมวิวสูงสุดของภูเขำลูกน้ี ซ่ึงท ำเป็น

บนัไดสลบักบัทำงเดินเทำ้พื้นรำบผ่ำนสวนหินธรรมชำติรูปร่ำง

แปลกตำซ่ึงมีอำยุนบัพนัปีส ำหรับทำงข้ึนจุดชมวิวนั้นวกไปเวียน

มำคลำ้ยเดินอยู่ในเขำวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ำยภำพของ

เมืองซำปำ รำยลอ้มไปดว้ยเทือกเขำหวำ่งเหล่ียนเซ่ินและเม่ือมอง

ไปไกล ก็จะเห็นยอดเขำฟำนซีปัน ควำมสูง 3,148 เมตร สูงกว่ำภูเขำลูกใดๆ ในอินโดจีน สำยหมอกเร่ิม

เคล่ือนตวัไปมำอยำ่งชำ้ๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอำทิตยส์ภำพปรับเปล่ียนไปมำทุกๆ หำ้นำที วิวหลงัคำสีแดง

ของวิลล่ำคลำสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝร่ังเศส สลบักบัสีสันของบรรดำบำ้นเรือนผูค้น โบสถ์คริสต์ตั้ง

เด่นเป็นสง่ำอยูเ่บ้ืองล่ำงถนนหนทำงและทะเลสำปท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมืองซำปำช่ำงเป็นภำพท่ีสวยงำมคุม้ค่ำ

จำกกำรท่ีท่ำนไดม้ำชม 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  จำกนั้นน ำท่ำนไปสู่น่ังกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน เป็นกระเชำ้ไฟฟ้ำ

สำมสำยท่ียำวท่ีสุดของโลก ยำว 6292.5เมตร และควำมชนัมำก

ท่ีสุดระหว่ำงสองสถำนีห่ำงกัน1410เมตรได้กำรรับรองจำก

องค์กำร Guinness Book คณะนักท่องเท่ียวจะได้ชมควำม



สวยงำมของทะเลหมอกท่ีปกคลุมทัว่เมืองซำปำถึงยอดเขำฟำนซีปัน ท่ีสูงโดดเด่นกวำ่ยอดเขำอ่ืนๆเปรียบ

เป็นหลงัคำของภูมิภำคอินโดจีนซ่ึงมีควำมสูง3,143 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดLove Market มีสินคำ้ใหท้่ำนเลือกชอ้ปป้ิงมำกมำย ไม่วำ่จะเป็นสินคำ้พื้นเมือง ของ

ฝำก ขนม กระเป๋ำ รองเทำ้ ท่ำนสำมำรถชอ้ปป้ิงใหอ้ยำ่งจุใจ 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั NORTH STAR SAPA HOTELหรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ 3   ซาปา - ชายแดน HA KHAU BORDER - ตลาดโก๊กเหลว - ฮานอย - วดัหงอกเซิน - ถนน 36 สาย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น ำท่ำนเท่ียวชมและถ่ำยภำพท่ีบริเวณด่านประตูพรมแดน เวียดนาม – จีน (Ha Khau – Lao Cai Border) 

และแวะ ตลาดโก๊กเหลว ตลำดกำรคำ้ชำยแดนเวียดนำม-จีน ซ่ึงจ ำหน่ำยสินคำ้ของจีนและเวียดนำม อิสระ

เท่ียวชมตำมอธัยำศยั   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จำกนั้นน ำท่ำนกลบัสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนำมนครหลวงเก่ำแก่ซ่ึงจะมีอำยุครบ1000 ปีในปี
ค.ศ. 2010 กรุงฮำนอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนำมซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรักษำควำมเป็นเอกลกัษณ์ได้
อยำ่งเหนียวแน่น ท่ำนไดช้มสถำปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อำคำรท่ีส ำคญัต่ำงๆ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

 เดินทำงสู่วัดหงอกเซิน (ถ่ายรูปภายนอก) อยู่ริมทะเลสำบคืนดำบ

บนเกำะหยก ซ่ึงเป็นเกำะเล็ก ๆ ในทะเลสำบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น

เอกลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของกรุงฮำนอย 

 จำกนั้ นน ำท่ำนช้อปป้ิงอย่ำงจุใจอยู่ท่ี ถนน 36 สาย ให้ท่ำนได้

อิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั DELIGHT HOTEL HONOI หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่4   ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ล่องเรือชมถ า้จ่างอาน - ตลาดนิงห์บิงห์ - ฮานอย - กรุงเทพฯ                             
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนิงห์บิงห์ อยู่ทำงใตข้องฮำนอย เป็นเมือง

ติดชำยฝ่ังทะเล ล้อมรอบด้วยยอดเขำ 99 ยอด จึงถือกนัว่ำเป็น

เมืองศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อล่องเรือชมถ า้จ่างอาน ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งให้



เป็น ฮาลองบก เน่ืองจำกมีเขำหินปูนและถ ้ำคลำ้ยกบัท่ีอ่ำวฮำลอง เป็นระบบนิเวศท่ีส ำคญั มีพนัธ์ุพืชหำยำก

และสัตวป่์ำสงวนอำศยัอยู ่เป็นจ ำนวนมำก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น ำท่ำนชอ้ปป้ิงอยำ่งจุใจอยูท่ี่ ตลาดนิงห์บิงห์ 

 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงฮำนอยเส้นทำงเดิม 

  ไดเ้วลำแก่สมควรน ำทำนเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย เพื่อเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯตรวจเช็ค

เอกสำรและสัมภำระ 

20.25 น. ออกเดินทำงจำกกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสำยบินการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG565 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2ชัว่โมง) 

 เดินทำงถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 

และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคัญ *** 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดยีวกนั ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 

 

 

 

 

 



 

วนัที ่  16-19 ก.พ. / 21-24 มี.ค. / 13-16 เม.ย. / 17-20 พ.ค. / 6-9 มิ.ย. / 14-17 ก.ค. / 

9-12 ส.ค. / 12-15 ก.ย. 62 
ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 15,991.-  
พกัเดีย่วเพิม่  3,500.- 
จอยแลนด์ 11,491.- 

วนัที ่  11-14 ต.ค. / 14-17 พ.ย. / 5-8 ธ.ค. 62 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 16,991.-  
พกัเดีย่วเพิม่  3,500.- 
จอยแลนด์ 12,491.- 

วนัที ่  23-26 ม.ค. / 13-16 ก.พ. / 12-15 มี.ค. 63 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 13,991.-  
พกัเดีย่วเพิม่  3,500.- 
จอยแลนด์ 12,491.- 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตำมเส้นทำงท่ีระบุในรำยกำร
ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 

2. ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร 
3. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
4. ค่ำท่ีพกัตำมระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ท่ำน  
ตำมโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่ำ 

5. ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
6. ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระสำยกำรบินขำไปและกลับ

ท่ำนละ 30 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
8. ค่ำไกด์ท้องถ่ินน ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรใน

ต่ำงประเทศ 
9. ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง  

-กำรชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย

อวยัวะสำยตำหรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง1,000,000 

บำท 

-ค่ำรักษำพยำบำลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บำท 

(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง,  
ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึง

ค่ำอำหำร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร

(หำกท่ำนตอ้งกำรสั่งเพิ่ม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้

จ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,000 บาท ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่าน (**ขออนุญาตเกบ็ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ณ 
วนัเดินทาง**) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับ
ภาษี) 

4. ค่ำน ้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนักเกินสำยกำรบิน
ก ำหนด (ปกติ 30 กก.) 

5. ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงด้ำวในกรณีท่ีไม่ใช่
พำสปอร์ตไทย กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1)พำสปอร์ต 2)
ใบประจ ำตวัคนต่ำงด้ำว 3)ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส ำเนำ
ทะเบียนบำ้น 5)สมุดบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย ์
6) รูปถ่ำยสี  2  น้ิว  2  รูป  แล้วทำงบริษัทฯจะเป็น
ผูด้  ำเนินกำรยื่นวีซ่ำให้ท่ำนโดยจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก 
(ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสือ
เดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่ำ) 

6. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงด้ำว (ลูกค้ำ
ตอ้งเป็นผูช้  ำระดว้ยตนเอง) 



เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในกำรจองคร้ังแรก มดัจ ำท่ำนละ 5,000 บำท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนเดินทำง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด ขอสงวนสิทธ์ิในกำรบอก

ยกเลิกกำรเดินทำง 
 
3. กำรจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย พร้อมกรอกรำยช่ือของ

ผูเ้ดินทำงท่ีสะกดตรงตำมหนงัสือเดินทำงและแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์   

เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทวัร์แลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุไวใ้น

รำยกำรเดินทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ถำ้

ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงิน

มดัจำคืนไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีจ ำนวนผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่  26 ท่ำน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนั ก่อนกำรเดินทำง  

2. เท่ียวบิน รำคำและรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทำงเป็นส ำคญั 

3. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงค์เดินทำงเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

4. ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมำจำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, 
กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อจลำจล, กำรเมือง, ภยัธรรมชำติ (โดยบริษทัฯจะด ำเนินกำรประสำนงำน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคำ้) 

5. ทำงบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก
เดินทำงแลว้ 



6. ทำงบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก
ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ
แลว้ ตำมท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
 


