
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17725 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมรายละเอยีด 

วนัที ่1        ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ - ฮานอย - ซาปา  
10.10 น :  เดินทางถึง  สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง 

 

เช้า    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
หลงัจากนั้น  น าท่านเดินทางข้ึนเหนือมุ่งหนา้สู่  เมืองซาปา  ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจีนอยูใ่นเขตจงัหวดัลาวไก ตวั
เมืองตั้งอยูบ่นระดบัความสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปีท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวท่ีส าคญัของ
เวยีดนาม อีกทั้งยงัเป็นดินแดนแห่งขนุเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธ์ุมากท่ี สุดในเวยีดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาข้ึนเป็นเมืองตากอากาศ
ของชาวฝร่ังเศส...สมยัท่ี เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส (ระยะทาง   350 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) น าท่านถ่ายรูปกบัป้ายชายแดน 
จีน-เวยีดนาม ท่ีเมืองลาวไก เมืองเลก็ ๆท่ีมีพรมแดนติดกบัชายแดนของ
จีน พรมแดนเวยีดนามในบริเวณ น้ีถูกแบ่งโดยแม่ น ้ าแดง แต่ เช่ือมต่อ
กนัโดยสะพานคอนกรีต อนัเป็นเสน้ทางส าคญัของติดต่อคา้ขาย
พรมแดนระหวา่ง 2 ประเทศ  

 

เยน็    รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั SAPA CENTRAL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ฮานอย – ซาปา – ฟานซิปัน – ฮานอย 4วนั 3คืน 

Flight Arrive CNX – HAN FD870 13.20 – 14.50  
Flight Departure HAN - CNX FD871 15.20 – 17.05 

เวลา รายการเส้นทาง อาหาร B/L/D ทีพ่กั/โรงแรม 
D1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ - 

ฮานอย - ซาปา  
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SAPA CENTRAL hotel  
ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

D2 น ้าตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาดซาปา    

D3 ซาปา - หมู่บา้นก๊าตก๊าต - ฮานอย - วดัหงอกเซิน - 36สาย - โชวหุ่์น
กระบอก 

   Sunrise Hotel  
โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

D4 ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ – ท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่  

   

✈ 

 

รวมอาหารทั้งหมด 9 มื้อ 



วนัที ่2           น า้ตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาดซาปา  
07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ หลงัจากนั้นพาท่านชม น า้ตกสีเงนิ น ้ าตกท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในเมืองซาปา ดว้ยความสูง 100 เมตร จากตน้สายไหลจาก
ยอดเขาฟานซีปันลดัเลาะโขดหินลงมาเร่ือย ๆถือเป็นภูมิทศัน์ท่ีน่าเก็บภาพและจดจ าเป็นอยา่งมาก   
         จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปยงัหุบเขาปากมงักร  (Ham Rong Mountain) ซ่ึงท่านจะไดช้มทะเลหมอกท่ีปกคลุมทัว่เมืองซาปา ชมดอกไมเ้มือง
หนาวนานาพรรณอนัสวยงาม ภูเขารายลอ้มเรียกลมเยน็ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่า กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร สถานท่ีน้ีเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้ทางธรรมชาติวทิยาเพราะมีพืชพนัธ์ุไมน้านาชนิดท่ีหายากตลอดจนไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธ์ุสวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว  
         จากนั้นจึงเดินเทา้ต่อข้ึนไปยงัจุดชมววิสูงสุดของภูเขาลูกน้ีซ่ึงท าเป็นบนัไดสลบักบัทางเดินเทา้พ้ืนราบผา่นสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซ่ึงมี
อายนุบัพนัปีส าหรับทางข้ึนจุดชมววินั้นวกไปเวยีนมาคลา้ยเดินอยูใ่นเขาวงกตจนถึงบนจุดชมววิเพ่ือถ่ายภาพภาพของเมืองซาปาตั้งเด่นเป็นสง่าอยูเ่บ้ือง
ล่างหอ้มลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหวา่งเหล่ียนเซ่ินและเม่ือมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3 ,148 เมตร สูงกวา่ภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน สาย 
หมอกเร่ิมเคล่ือนตวัไปมาอยา่งชา้ๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอาทิตย ์ สภาพปรับเปล่ียนไปมาทุกๆ หา้นาที หลงัคาสีแดงของวลิล่าคลาสสิคสไตลโ์คโลเนียล
แบบฝร่ังเศส สลบักบัสีสนัของบรรดาบา้นเรือนผูค้นและโบสถค์ริสตต์ั้งเด่นเป็นสง่าอยูเ่บ้ืองล่างถนนหนทางและทะเลสาบท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซาปาภือ
วา่คุม้ค่าท่ีไดม้าเห็น 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านชมความสวยงามของ น ้ าตกซิลเวอร์ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีมีความสูงประมาณ  100  เมตรไหลเลาะลงมาจากหนา้ผาหิน จากนั้นท่านสู่สถานี
กระเชา้ นั่งกระเช้า ขา้มภูเขากวา่ 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ขา้มเทือกเขานอ้ยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา  ฟานซีปัน  ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ี
ลอยละล่องอยูร่อบ ๆชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมววิในระดบัความสูง 3143 เมตร จุดท่ีไดรั้บการขนานมานวา่เป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ย 

ทิวทศัน์แบบพาโนรามาพร้อมสมัผสัอากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดทั้งปี 

 
ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่  ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินคา้ทอ้งถ่ินและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ท่ีไดเ้ดินทางมารวมตวักนัอยู่
ท่ีน่ี ดว้ยเคร่ืองแต่งกายประจ าเผา่ต่าง ๆ 

น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พัก SAPA CENTRAL หรือเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที ่3         ซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ฮานอย - วดัหงอกเซิน - 36สาย - โชว์หุ่นกระบอก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านก๊าตก๊าต  หมู่บา้นชาวมง้โบราณของเมืองซาปา ชมทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีรายลอ้ม หมู่บา้นอยา่งสวยงาม รับลมเยน็ปะทะหนา้ พร้อม
ชมพ้ืนท่ีเพาะปลูกนาขั้นบนัไดของชาวมง้ พร้อมเลือกซ้ือสินคา้เกษตร และสินคา้หตัถกรรมพ้ืนบา้นจากชาวบา้น      

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหาร เดินทางเขา้สู่ฮานอยตามเสน้ทางเดิมน าท่านเดินทางตอ่ไปยงั วดัหงอกเซิน   ตั้งอยู ่ ริมทะเลสาบคืนดาบ(ฮวา่นเก๋ียม) บนเกาะหยกซ่ึงเป็นเกาะ
เลก็ๆ สามารถขา้มจากฝ่ังไป ยงัวดัโดยขา้มสะพานเทฮุก หรือสะพานแสงอาทิตย ์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของกรุงฮานอยนกัท่องเท่ียว
นิยมมาถ่ายภาพไว ้ เป็นท่ีระลึกกนัเสมอ ปัจจุบนักลางทะเลสาบมีหอคอยเลก็ๆ ช่ือวา่ หอคอยเต่า ตั้งไว ้ เพื่อเช่ือมโยงถึง ตานานของวดัแห่งน้ี  จากนั้น  
เดินทางต่อไปยงั ถนน 36 สาย  น าทุกท่านเลือกซ้ือของฝากบนถนน 36 สายยา่นโบราณของเมืองฮานอยแต่กลบัคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นหลากหลายชนชาติ 
และรายรอบไปดว้ยสินคา้ของฝากนานาชนิด  โดยเฉพาะบริเวณถนน ห่างกาย ห่างห่อม ห่างบาก ห่างบ่วม ก็จะเป็นยา่นคา้ขายท่ีคึกคกัดว้ยสินคา้สารพดั
ชนิดทั้งของกิน เส้ือผา้ และของท่ีระลึกท่ีเป็นทั้งผา้ไหม กระเป๋า หรือเคร่ืองเงินท่ีมีลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย                                                         

 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัรับประทานอาหาร น าทุกท่านชม  การแสดงหุ่นกระบอกน า้ ชมเร่ืองราวท่ีแสดงถึงวถีิชีวติของคนเวยีดนามท่ีมีความผกูพนักบัสายน ้ า เป็นท่ีกล่าวขวญั
ของคนทุกชาติทุกภาษา 
เข้าพกัที ่  Sunrise โรงแรมระดบั 3 ดาว (หรือเทยีบเท่า) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่4        ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่  จตัุรัสบาดงิห์  จตัุรัสแห่งน้ีเป็นสถานท่ี ท่ีท่านโฮ
จิมินห์ ไดอ่้านค าประกาศอิสรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศส ใน
วนัท่ี  2 กนัยายน พ.ศ2488 หลงัจากตกเป็นเมืองข้ึนถึง 48 ปี  (ท่ีน่ีจะปิดไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นใน
ทุกวนัจนัทร์และวนัศุกร์)  
**ถ่ายรูปด้านนอก***ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 

 
 
 

 



 

 

 

 

ราคาขาย 
ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

10 – 13 มกราคม 63 15,500 บาท 18,500 บาท 4,000 บาท/ท่าน 

14 – 17 กุมภาพนัธ์ 63 14,000 บาท 17,000 บาท 4,000 บาท/ท่าน 

13 -16 มีนาคม 63 14,000 บาท 17,000 บาท 4,000 บาท/ท่าน 



อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม 

 ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆตามรายการท่ีระบุไว ้

 รถปรับอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงินประกนัอุบติัเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข

เป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าทปิไกด์จีนและคนขับท้องถิ่นรวมเป็น 1,200 บาท/ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่

ดุลพนิิจและความพงึพอใจในการบริการของท่าน 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งนอกเหนือรายการ 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และ กรุณาเตรียมเงินมัดจ า 12,000 บาท พร้อมกบัเตรียม

เอกสารส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มฉิะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการล่าชา้ของสายการบิน
ระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
 
 
 



โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ี

ตอ้งการ 

 โรงแรมอนุญาตใหมี้เขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุดคือ 3 คนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่และ

เพ่ิมเตียงเสริมให ้(Extra bed) 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple bed) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัเด่ียวและตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ

จะเปิดใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก

ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะส มข

องโปรแกรม 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทวัร์ 

 หากบริษทัมีการยกเลิกการเดินทางจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ภายใน 30 วนัก่อนออกเดินทางและทางบริษทัจะคืนค่า
มดัจ าท่ีท่านไดช้ าระหรืออาจเล่ือนการเดินทางซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งทางบริษทัและลูกคา้ 

 ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 15 วนัก่อนการเดินทางและทางบริษทัจะคืนค่ามดัจ าท่ีท่านไดช้ าระเท่านั้น 

ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการ

สายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 ในกรณีโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางตามสภาพการจลาจลในช่วงวนัหยดุเทศกาลของจีน หรือวนั

เสาร์-อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของ

มคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือให้
ไดท่้องเท่ียวตามโปรแกรมตามท่ีเรียนเสนอ 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ
นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 



 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่าง ๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบริการ หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและ

ถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหน้าหน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้

ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด 

กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง 

และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพ่ือยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้ง

เอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่ออกบตัรโดยสาร ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง

ทั้ งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ

กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 กรณีพาสปอร์ตต่างชาติท่ีตอ้งการเดินทางไปกบัทวัร์ **ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนินการเช็คเร่ืองการท าวีซ่าในการเขา้
ประเทศจีนดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบในส่วนนั้น ๆ ซ่ึงหากวนัเดินทางผู ้
เดินทางไม่ไดข้อวซ่ีา จะถือวา่เป็นความผิดของผูเ้ดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

 

 



 


