
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: VFD01 เวียดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D 3N BY FD 

VFD01 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4วนั 3คนื 

ซาปา นาขั้นบันได ชมววิแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งป ี

Check in MOANA SAPA CAFÉ จดุเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา 

นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปนั หลังคาแห่งอินโดจีน 

เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้ งจุใจบนถนน 36สาย 

พิเศษ! เฝอเวียดนาม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลดั+ SEN Buffet อาหารนานาชาต ิ

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก  พักเดี่ยวเพ่ิม ที่นั่ง หมายเหตุ 

07-10 กรกฎาคม 2565 14,888  

 

ไม่มรีาคาเด็ก 

 

 

2,500 

25   

14-17 กรกฎาคม 2565 14,888 25 

21-24 กรกฎาคม 2565 14,888 25 

28-31 กรกฎาคม 2565 14,888 25 

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:    FD644 DMK-HAN   18:30-20:20   

RETURN       :     FD645 HAN-DMK  20:50-22:40  

 

 

 



 

 
 

15:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน 

Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

18:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหนย่บ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน
ที่ FD644 

20:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองฮานอย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่1) เมนูเฝอเวียดนาม 

ที่พัก : First Eden Hanoi / CWD Hanoi 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน
เดินทาง 

 

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2) 
เดินทางสู่  เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ
เวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมือง
ต้ังอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมือง
หนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลาย
ของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูก
พัฒนาขึ้นเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยที่เวียดนาม
เป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส น าท่านแวะร้าน OTOP เลือกซ้ือ
สินค้าของฝากตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บ้าน

ชาวเขาเผ่าม้งด า หมู่บ้านชาวกลุ่มน้อย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบข้ันบันได จากนัน้
น าท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆน าสินค้ามา
ขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปป้ิง
ได้ตามอัธยาศัย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่4) เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซ
ลมอล ไวน์แดงดาลัด 

ที่พัก : Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หนึง่         ท่าอากาศยานดอนเมอืง–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย-เมืองฮานอย                                             อาหาร เย็น      

วันทีส่อง       เมอืงฮานอย–เมอืงซาปา-แวะร้าน OTOP-หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village–ตลาดคนเดนิซาปา          อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็      
 



 

 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  
พาทา่นเช็คอนิแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอานา่ ซาปา คาเฟ ่(MOANA SAPA CAFÉ)  จ าลองไฮไลท์ของที่เที่ยว
แต่ละทีม่ารวมไว้ใหท้่านได้ถา่ยรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยงัมีเคร่ืองดืม่จ าหน่ายให้ทา่น
ได้พักดืม่เคร่ืองดืม่ และยังได้เพลิดเพลนิกบัสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟนิ 

 

พาทา่นสมัผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานกีระเชา้ น าทา่น พิชิตหลังคาอินโดจนี กระเช้าไฟฟา้
จากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไปและกระเชา้แล้ว) ซ่ึงเปน็เสมือน "หลังคาอินโดจนี" โดยมีสถานทีี่
หุบเขาเมอืงMuong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวนัตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย 
สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน า้ทะเลราว 3,000 เมตร จากนัน้ตอ้งปีน
บันไดอกี 600 ขั้น เพ่ือไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแตล่ะคันนั่งได้ 35 คน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกบัการเดนิ
เทา้ขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่6) พิเศษ! บุฟเฟต่์ Van Sam Fanxipan 

บ่าย           น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางใหท้่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง       
ตลาดก๊กเลีย๊ว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดทีอ่ยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจนี ทีน่ี่จะม ีเสือ้ผ้า กระเปา๋ ของ
เลน่เดก็ และสนิค้าอกีมากมายหลายอย่าง ดา้นหนา้ก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นกัทอ่งเที่ยวสามารถเลือกชมและ
ชิมผลไมส้ดๆ ไดท้ี่ตลาดแห่งนีน้อกจากนั้นยังสามารถเลอืกซ้ือเปน็ของฝากไดอ้ีกด้วย 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่7) 
      ที่พัก : Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

     ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

วันทีส่าม       ซาปา–Moana Sapa Cafe-นั่งรถไฟวินเทจรางใหม่–พิชิตหลังคาอนิโดจนี ฟานซิปัน-เมืองลาวไก–ตลาดกก๊เลี๊ยว                                                                                                                      
-                                                                                                                                                                                       อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็                                                                                                                    



 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้าน Otop เลือกซ้ือสินค้าของฝากตามอัธยาศัย น าท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc    
Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมอืงของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมอืงฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรม
จีนโบราณ มีความร่มร่ืน และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงาม น าชม วัดหง็อกเซิน วัด
โบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตัวนี้คือเต่าศักด์ิสิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว
ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9) พิเศษ! บุฟเฟต่ ์SEN อาหารนานาชาติ 
  น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ   

แห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่  เวียดนามท าสงคราม สู้รบกับประเทศ
จีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มา
ล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบ
วิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์
ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกคร้ังและได้รับชัยชนะ
เหนือประเทศจีน ท าให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้
น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าท่าน อิสระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย มี
สินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ 

ระลึกต่างๆ  
เย็น ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย 

เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย พิเศษ
แถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง
ประจ าชาติเวียดนาม ท่านละ1ช้ิน 

20:50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645 

22:40 น.เดนิทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. ผู้เดินทางที่ถือสัญชาติไทย (ใช้หนังสือเดินทางไทย) ที่มีก าหนดเดินทางถึงประเทศไทยทางอากาศและทางบก ต้ังแต่วันที่  1 
มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ ไม่ต้องเข้ารับการกัก
ตัวหรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ถือสัญชาติไทยตอ้งน าหลกัฐานการไดรั้บวัคซีน หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-
19 ด้วยวิธี Professional ATK หรือ RT-PCR ติดตัวมาด้วย 

3.เอกสาร THAILAND PASS (ส าหรับชาวต่างชาติเทา่นัน้) 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี่           เมืองลาวไก – เมอืงฮานอย – แวะร้าน OTOP – วัดเฉนิก๊วก – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปป้ิงถนน 36 สาย – ทา่
อากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมอืง                                                                                         อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็     
                                          



►เง่ือนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายกุารใช้งานตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน) 

2.ประกนัสุขภาพหรือการเดินทางทีม่ีความคุ้มครองข้ันต า่ 10,000 USD ส าหรับการรักษา โควิค-19 (ส าหรับชาวตา่งชาติเท่านัน้) 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึ้นไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลอืตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ปน็เงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเปน็ Business Classได้ และตอ้งเดนิทางไป  -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได้)  

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มหี้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 หอ้ง (มีค่าใช้จ่ายพัก
เดี่ยวเพ่ิม) กรณหี้องพักในเมอืงที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมือง
ใกล้เคียงแทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูค้าติดเช้ือโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดนิทาง และลูกค้าตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลมุการรักษา



เทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมจากเจ้าหนา้ทีได้ กรณี
ลกูค้าต้องการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้น เปน็ไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดินทางอนันี้โดยทั้งนี้การท าประกนันี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดินทางเทา่นั้น แตท่ั้งนี้ 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีทา่นต้องการซ้ือความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป
แล้ว 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบนิมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดนิทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปน็เพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เปน็สทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  

9. กรณีผู้เดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเปน็พิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มิฉะนัน้ 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จดัก ากับเทา่นัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ



ท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกู
ปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   

 


