
CODE: TG83  เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วนั 2 คนื BY TG 

 
สมัผสัความหนาวทีเ่วยีดนาม สดุฟิน ซาปา ฮานอย  

สมัผสัความสวยงามของธรรมชาต ิขนุเขา สายน า้ ทุง่นา และนาข ัน้บนัได  ซาปา เป็นเมอืงตากอากาศบน 
หบุเขาทีอ่ากาศเย็นสบายท ัง้ปี เทีย่วหมูบ่า้นชาวเขา ชมนาข ัน้บนัได ววิแบบพาโนรามา  

และไดน้ ัง่กระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปินั  

เยอืนเมอืงหลวงฮานอย  ชอ้ปป้ิงจใุจทีถ่นน 36 สาย   

  ** พกัซาปา 1 คนื ลาวไก 1 คนื ** ฟร ีWifi On BUS  ** 

!! พเิศษสดุ เฝอเวยีดนาม + ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล +Sen Buffet อาหารนานาชาต ิ

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  

 ฟร ีWIFI ON BUS ฟร ีเสือ้ยดืเวยีดนาม ทา่นละ 1 ตวั 

ไฟลท์บนิ  

Departure  :  BKK  – HAN TG560   07.45 – 09.35 

Return        :  HAN – BKK  TG565   20.25 – 22.15 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี 

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

16 – 18 พ.ย. 2562 9,888  

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

4,500 25  

30 พ.ย. – 2   ธ.ค   2562 10,888 4,500 25  

21 – 23   ธ.ค   2562 12,888 4,500 25  

4 – 6   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

11 – 13   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

18 – 20   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  



 

วนัแรก           ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ -  ทา่อากาศยาน นอยไบ ฮานอย  - เมอืงซาปา - หมูบ่า้นชาวเขา 

Cat Cat Village - ตลาดคนเดนิซาปา                                           อาหารกลางวนั, เย็น 

   04.30 น.        พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู  

เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

(รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการ

บนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

07.45 น.        ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG560 **มบีรกิารอาหารบน

เครือ่ง** 

09.35 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

รับกระเป๋าและสัมภาระ น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ จากนัน้ น าท่าน

เดินทางขึ้นสู่ เมืองซาปา ระหว่างท่านสามารถชมววิทิวทัศน์อัน

สวยงามของขนุเขา ทะเลหมอก และนาขัน้บันได ผ่านชนเผา่ตา่งๆสอง

ขา้งทาง  และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสดุๆ ชว่งหนา้หนาวของซาปา

จะมโีอกาสไดช้มและสัมผัสหมิะ เพราะซาปามีหมิะตกเกอืบทุกปี ไต่

ระดับความสงู คดเคี๊ ยวของเสน้ทาง ตามไหลเ่ขา  

เทีย่ง              บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  เมนพูเิศษ!! เฝอเวยีดนาม 

บา่ย น าท่านเดนิทาง สู่หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า หมู่บา้นชาวกลุ่มนอ้ยดูนา

ข ัน้บนัไดของชาวเขา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได จากนัน้ 

น าท่านชม ตลาดคนเดนิซาปา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิน่ จะมชีาวเขาเผ่าตา่งๆน าสนิคา้มาขายใน

ยามเชา้ ทา่มกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอหมอก อสิระชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศัย  

ค า่                 บรกิารอาการค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนพูเิศษ !! ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวนแ์ดง 

:  พกัที ่ Chapa Dew Boutique Sapa Hotel  หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง         น ัง่รถไฟวนิเทจ – พชิติหลงัคาอนิโดจนี(ฟานซปินั)– น า้ตก Silver Water Fall – ลาวไก            

                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   ร ับ ป ระท านอาห ารเช้ า  ณ  ห้อ งอ าห ารของโรงแรม (มื้อ 3 ) 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟวนิเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเชา้ น า

ท่าน พชิติหลงัคาอนิโดจนี กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซปิัน 

(ราคารวมคา่รถไฟและกระเชา้ขึน้แลว้) ซึง่เป็นเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" โดยมี

25 – 27   ม.ค   2563 12,888  

 

4,500 25  

22 – 24   ก.พ   2563 12,888 4,500 25  

29 – 2   ม.ีค   2563 12,888 4,500 25  

7 – 9   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  

14 – 16 ม.ีค. 2563  11,888 4,500 25  

21 – 23   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  

28 – 30   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  



สถานีทีหุ่บเขาเมอืงหัว (Muong Hoa) ห่างจากเมอืงซาปาไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 กโิลเมตร เป็นระบบรถ

กระเชา้สามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวม

ระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท า้ยอยู่ สู งจาก

ระดับน ้ าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นตอ้งปีน

บนัไดอกี 600 ขัน้ เพือ่ไปถงึยอดเขารถกระเชา้แต่

ละคันน่ังได ้35 คน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 

นาท ีเทยีบกบัการเดนิเทา้ขึน้เขา ทีจ่ะตอ้งใชเ้วลา

เกือบทั ้งวัน  น าท่านชมจุดชมวิวสูงสุดของ

หลังคาอนิโดจนี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้4) พเิศษ !!! เมน ูบฟุเฟ่นานาชาต ิ

บา่ย

 น าท่านเดนิทางไปชม น า้ตก Silver Water Fall น า้ตกสเีงนิ เป็นน ้าตกที่สวยงามที่สุดในเมอืงซาปา ไหล  

จากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนจากระยะไกล มคีวามสูงประมาณ 100 เมตร มหีลาย

ระดับ สายน ้าลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาจะไดพ้บกบับรรยากาศทีส่วยงาม จากนัน้ เดนิทางสูเ่มอืงลาวไก ระหวา่งทาง

ชมทัศนยีภาพ ขนุเขาทีส่วยงาม 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้5) 

ทีพ่กั : Lao Cai Royal Hotel / Red River View Hotel หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม              ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย – สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                 

                                                                                                                                 อาหารเชา้ ,กลางวนั  
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้6) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย จากนัน้ น าทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบ
แห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามท าสงคราม สูร้บกับ
ประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยัง
ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักที ท าใหเ้กิดความทอ้แท ้
พระทัย เมื่อไดม้าล่องเรอืที่ทะเลสาบแห่งนี้ไดม้ีปฎหิารย์เต่าขนาด
ใหญต่ัวหนึง่ไดร้ับดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท าสงครามกบัประเทศ
จนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงคราม
อกีครัง้ และไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นสงบสุข เมื่อ
เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองค์ไดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ 
จากนัน้ น าทา่นชม วดัหงอกเซนิ วดัโบราณภายในประกอบดว้ย ศาล
เจา้โบราณและเตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวนี้คอืเตา่ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบ
แหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน  

เทีย่ง             บรกิารอาหารเทีย่งบนเรอื (มือ้ที7่)เมนพูเิศษ !! บฟุเฟ่ต ์Sen อาหารนานาชาตกิวา่ 200ชนดิ 

 

 

 

 

 



จากนั้น เชญิท่านอสิระช้อปป้ิงถนน 36 สาย มีสนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผา้ 
รองเทา้ ของที่ ระลกึต่างๆ ฯลฯ ระหว่างทางน าท่านเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ รา้น OTOP จ าหน่าย
สนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ  

20.25  น.       เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG565 **มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง** 
22.15  น.      เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม(ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางต่อ) โดยทาง   

   บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท  

   กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 



7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 
 


