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เท่ียวเวียดนามเหนือสุดคุม้ 

เมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา..พกัซาปา 2 คืน 

ชมหุบเขาปากมงักร หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต นํ้าตกซิลเวอร ์

อ่ิมอรอ่ยสุก้ีปลาแซลมอล อาหารข้ึนช่ือซาปา 

SEN BUFFET อินเตอรบุ์ฟเฟตช่ื์อดงั อาหารกว่า 200 ชนิด 

แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก๋ พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ+หมวกสุดเท ่เวียดนาม 

หมายเหต ุ

หากท่านมีความจาํเป็นจะตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เท่ียวบินเพื่อยืนยนักับทางเจา้หนา้ท่ีก่อนทาํการจองและขอความกรุณาใหท้่านซ้ือตัว๋เคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถ

เล่ือนวันและเวลาเดินทางได ้อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก

เท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบิน

พิจารณาสถานการณแ์ลว้พบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

รบัผิดชอบและไม่คืนค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนัก่อนเดินทาง ขออภยั

ในความไม่สะดวก 
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วนัที่ 1  กรุงเทพ-สนามบินนอยไบ-เมืองฮานอย-เมืองซาปา 

11.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์ายการบิน 

Viet Jet Air พบเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม โดยสายบินViet Jet Air เท่ียวบินท่ี VJ902 (ใชร้ะยะเวลาใน

การเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมือง

หลวงของเวียดนาม  จะมีอายุครบ  1,000 ปีในปี  ค.ศ.2010  ซ่ึงเมืองแหง่น้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์

ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น  

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยู่ในเขต

จงัหวดัลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็น

ตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลกูผกัและผลไมเ้มืองหนาวท่ีสาํคญัของเวยีดนาม อีกทั้งยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขา

ท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธุ์มากท่ีสุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาขึ้ นเป็นเมืองตาก

อากาศของชาวฝรัง่เศส สมยัท่ีเวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชม.)  

 พกัท่ี Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา่ 

  เน่ืองจากพีเรยีตเดนิทางตั้งแต ่27 ตลุาคม 62 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน 

  มีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน จงึขอนดัหมายทุกท่าน ตามกาํหนดดา้นลา่งน้ี 

12.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์ายการบิน 

Viet Jet Air พบเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

15.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม โดยสายบินViet Jet Air เท่ียวบินท่ี VJ902  

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมือง

หลวงของเวียดนาม  จะมีอายุครบ  1,000 ปีในปี  ค.ศ.2010  ซ่ึงเมืองแหง่น้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์

ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น  

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองซาปา พกัท่ี Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 2 ซาปา-หุบเขาปากมงักร-หมู่บา้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-นํ้าตกซิลเวอร-์ฟานซีปัน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําท่านชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาท่ีเจา้อาณานิคมฝรัง่เศสสรา้งไวเ้ป็นสถานท่ีพักผ่อนตั้งแต่ปี พ.ศ.

2465 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเท่ียวซ่ึงไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดแหง่หน่ึงในเวียดนาม ชมบริเวณหุบเขาปาก

มงักร Ham rong mountain ซ่ึงท่านจะได ้ชมทะเลหมอกท่ีปกคลุมทัว่เมืองซาปา ชมดอกไมเ้มืองหนาว

นานาพรรณ อนัสวยงาม บนภเูขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร นําท่านเดินเทา้

ข้ึนไปเท่ียวบนภเูขาลกู อนัเป็นแหล่งศึกษาหาความรูท้างธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพนัธุไ์มน้านาชนิดท่ีหา

ยากตลอดจนไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธุส์วยสดงดงามมากในชว่งฤดูหนาว จากน้ันขึ้ นไปยงัจุดชมวิวสงูสุด
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ของภเูขาลกูน้ี ซ่ึงทาํเป็นบนัไดสลบักบัทางเดินเทา้พ้ืนราบผ่านสวนหินธรรมชาติรปูร่างแปลกตาซ่ึงมีอายุนับ

พนัปีสาํหรบัทางข้ึนจุดชมวิวน้ันวกไปเวียนมาคลา้ยเดินอยู่ในเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพ่ือถ่ายภาพของ

เมืองซาปา รายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหวา่งเหล่ียนเซ่ินและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความ

สงู 3,148 เมตร สงูกวา่ภเูขาลกูใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเร่ิมเคล่ือนตวัไปมาอยา่งชา้ๆ เมฆหมอกบดบงั

แสงอาทิตยส์ภาพปรับเปล่ียนไปมาทุกๆ หา้นาที วิวหลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบ

ฝรัง่เศส สลับกบัสีสนัของบรรดาบา้นเรือนผูค้น โบสถ์คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบ้ืองล่างถนนหนทางและ

ทะเลสาปท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซาปาชา่งเป็นภาพท่ีสวยงามคุม้คา่จากการท่ีท่านไดม้าชม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ท่านชม หมู่บา้นชาวเขากา๊ตกา๊ต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เกา่แก ่ของเมอืงซาปา ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม ชมไรน่า

ขั้นบนัไดของชาวเขา ซ่ึงปลูกกระจดักระจายไปทัว่ทั้งเขา สวยงามดงัภาพวาด นําท่านเดินชมวิถีชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสินคา้พื้ นเมืองของท่ีระลึก ชมชีวิตพ้ืนถ่ินของชนเผ่าหลากหลาย 

โดยเฉพาะมง้ดําและเผ่าเยา้แดง และเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมนํ้ าตก

กัต๊กัต๊ อีกหน่ึงความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา จากน้ันนําท่านชม นํ้ าตกซิลเวอร ์(Silver 

Waterfall) เป็นน้ําตกท่ีมีความสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูง

ประมาณ 100 เมตร มีหลายระดบัชั้น สายน้ําไหลลดัเลาะตามหน้าผาลงมาอยา่งสวยงาม ท่านสามารถเดิน

ชมความสวยงามของน้ําตกตามชั้นต่างๆ เพ่ือเก็บภาพความประทบัใจ พรอ้มภาพท่ีระลึกบริเวณสะพานชม

วิว จากน้ันท่านสู่ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละล่องอยูร่อบๆชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบน

จุดชมวิวในระดบัความสงู 3,143 เมตร จุดท่ีไดร้บัการขนานมานวา่เป็นหลงัคาแห่งอินโดจนี ดว้ยทิวทศัน์

แบบพาโนรามาพรอ้มสมัผสัอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทบัใจ (คา่ใชจ้่ายในการ

ขึ้นกระเชา้เพื่อสมัผสัยอดสูงสุดฟานซีปัน รวมในคา่บรกิารทวัรแ์ลว้ แตไ่ม่รวมคา่รถรางขึ้นยอดเขา) 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ สุดพิเศษ!! สุก้ีปลาแซลมอล 

 นําท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดLove Market มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง 

ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

 พกัท่ี Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 3  ซาปา-ฮานอย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากน้ันนําท่านกลบัสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวยีดนาม เสน้ทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พิเศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อินเตอรบุ์ฟเฟตช่ื์อดงั 

 นําท่านชมจตัรุสับาดิงห ์สถานท่ีท่ีท่านโฮจิมินหไ์ดอ่้านคาํประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จากฝรัง่เศส 

ในวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ.2488 (วนัชาติของเวยีดนาม) หลงัจากตกเป็นเมืองข้ึนของฝรัง่เศสอยูถึ่ง 48ปี ชม

สุสานโฮจิมินห ์ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจิมินห ์นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรบัอากาศท่ีขดัต่อ

ความประสงคข์องท่านท่ีตอ้งการใหเ้ผาศพ(ปิดไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นในทกุวนัจนัทรแ์ละวนัศกุร)์ นักท่องเท่ียวจะ

เดินเรียงแถวเขา้คิวอย่างเงียบสงบและสํารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสุสานได ้โดยหา้มนํากลอ้งถ่ายรูป 
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กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาด นําท่านชมทาํเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใชเ้ป็นท่ี

รบัรองแขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มีเชือกกั้นใหถ่้ายรูปไดใ้น

ระยะไกล ชมบา้นพกัโฮจมิินห ์ท่ีเคยพาํนักอยูใ่นช่วงปี พ.ศ.2501-2512 บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยก

พ้ืนดว้ยเสาสงู ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชั้นบนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งทาํงาน และ

หอ้งนอน บา้นจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกบัเป็นตัวอย่างท่ีดี จนไดร้ับการยกย่องเป็นบิดาของ

ประเทศเวยีดนาม นําท่านชมวดัเจดียเ์สาเดียว เรียกอีกชื่อวา่วดัแห่งรกั สรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั เป็นศาลาเก๋ง

จีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่ในสระบวัขนาดกลางรปูส่ีเหล่ียม ภายในประดิษฐานรูป

เจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8อยา่ง จากน้ันนําท่านชม ทะเลสาบ

คืนดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมีชาวฮานอยและนักท่องเท่ียวมานัง่พักผ่อนบริเวณริม

ทะเลสาบแห่งน้ี ชมวดัหงอกเซิน อยูริ่มทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดง

สดใส ถือเป็นเอกลกัษณอ์ยา่งหน่ึงของกรุงฮานอย นําท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจอยูท่ี่ ถนน 36 สาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

  พกัท่ี Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 4  ฮานอย-สนามบินนอยไบ-กรุงเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําทานเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย  เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  ตรวจเช็ค

เอกสารและสมัภาระ 

12.15 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินViet Jet Air เท่ียวบินท่ี VJ901 (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  ไม่มีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ียว 

26-29 ก.ย. 62 10,999 10,999 3,500 

11-14 ต.ค. 62 14,999 14,999 3,500 

12-15 ต.ค. 62 14,999 14,999 3,500 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั
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20-23 ต.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

07-10 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 

14-17 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 

21-24 พ.ย. 62 12,999 12,999 3,500 

28-01 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

29-02 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

30-03 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

05-08 ธ.ค. 62 14,999 14,999 3,500 

06-09 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

07-10 ธ.ค. 62 14,999 14,999 3,500 

12-15 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

13-16 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

14-17 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

19-22 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

20-23 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

21-24 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

26-29 ธ.ค. 62 15,999 15,999 4,500 

27-30 ธ.ค. 62 15,999 15,999 4,500 

28-31 ธ.ค. 62 17,999 17,999 4,500 

ราคาเด็กทารก 

อายุตํา่กว่า 2 ปี 
4,000 บาท 

ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตอ้งมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ ์ณ วนัเดินทางไปและกลบั 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่  

(แตส่ามารถเปล่ียนผูเ้ดินทางไดต้ามเง่ือนไของสายการบิน) 

ราคาทวัร ์ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตามธรรมเนียม (ชาํระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี 

ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ณ สนามบินในวนัเช็คอิน  

สว่นคา่ทิปหวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลจากเมืองไทย แลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

 คา่ท่ีพกัหอ้งคู ่ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

 คา่อาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 
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 คา่เขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่รถนําเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทวัร ์ค่าซกัรีด ค่ามนิิบาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

 คา่ปรบัสาํหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมั) 

 คา่ทาํหนังสือเดินทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชื้ อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 

 ค่าทิปคนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน 1,000 บาท ตอ่ทา่น/ตอ่ทิป (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหนา้ทัวรท่ี์ดูแลจากไทย แลว้แต่สินนํ้าใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถ แต่ไม่

บงัคบัทิป) 

   ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 40 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนกาํหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าท่ีพกัและ

ตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมส่ามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได ้15 วนั ก่อน

การเดินทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทจะ

ทาํการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางได ้ตามความเป็นจริง  
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 ในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 10 ท่าน ใน

กรณีน้ีบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 เม่ือมีการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ไมส่ามารถรีฟันได ้อนัเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 หากท่านไม่ไดร่้วมบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทวัร ์ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการท่ีเวยีดนาม

เป็นแบบเหมาจา่ย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไมว่า่เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ั้งหมด 

*เม่ือทา่นชาํระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษทัฯ  

จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทั้งหมดน้ีแลว้* 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


