
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์VN-06 HANOY HARONG SA NING 4D3N OCT17-DD-W05 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์VN-06 HANOY HARONG SA NING 4D3N OCT17-DD-W05 

 

โปรแกรม 4 วนั 3 คนื :เดินทางโดยสายการบนินกแอร ์
วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊-ชมน ้าตกสเีงนิ-ตลาดซาปา (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

04.00น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินนกแอร ์ ประตู 6 Nok Air (DD) โดยมี

เจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

06.20น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย่วบนิ DD3202 

08.20 น . เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้เมนูพเิศษ เฝอเวยีดนามอนัลอืช่ือ ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทีต่ ัง้อยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดนิทางขา้มแมน่ า้แดง แม่ 

น า้สายลอยฟ้าทีอ่ยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม  

ทีอ่อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร ัง่เศส ปจัจบุนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง 

ฮานอยในอดตีไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดในเอเชยี เรยีกกนัว่า 

“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ไดร้บัการวางผงัเมอืงไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่น า้ลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช้ื่อว่า City of Lakes มถีนนหนทางที่ร่มรื่นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโค

โลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอินโดจีน ปจัจุบนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดีตความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดินทางไดไ้ป

สมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เสื่อมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 

2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึ่งเมอืงแห่งน้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณไ์ดอ้ย่างเหนียวแน่น ชม

สถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส ตึก อาคารที่ส  าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตลฝ์ร ัง่เศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี 

ใหค้วามร่มรื่น และสบายตายิ่งนกัหลงัจากนัน้ เดินทางสู่จงัหวดัลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกว่า 245

กโิลเมตรเดินทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซึ่งเป็นอ าเภอหน่ึงตัง้อยู่ในจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 5 ช ัว่โมง) ต ัง้อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 1500 เมตร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีี 

วติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมูบ่า้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบข ัน้บนัได ทีส่วยงาม 

กวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนัน้น าท่านเดนิทางไปชมน า้ตก Silver Water Fall  

(น ้ าตก ThacBac) น ้ าตกสเีงนิ ทีข่ึ้นชื่อในเมอืงซาปา 

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลทั 
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พาทกุท่านชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจบัจ่ายซื้อขายกนัอย่างมสีสีนั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สอง สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถา่ยรูปชายแดนเวียดนาม+จนี-ฮานอย (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมอืงซาปา

รอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา และเทอืกเขาเหลา่น้ีกไ็ดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนาน

ในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปนั 

(Fansipan) ของเทอืกเขาหว่างเหลีย่นเซนิน้ี นบัว่าเป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในแถบอนิโดจีน 

สูงถงึ 3,143 เมตรน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นชาวเขา Tavan Village หมู่บา้นชาวเขา

เผ่าเยา้ walking tour ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้น และไร่นาข ัน้บนัไดหลกั

จากนัน้เพลดิเพลนิกบัน า้ตกสวยงามภายในหมู่บา้น 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮานอย เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ(ประมาณ5ช ัว่โมง) 

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ฮานอย-นิงบิงห-์ลอ่งเรอืชมถ ้าตามกก๊ (TAM COC)-ฮาลอง-รา้นยา-ตลาดราตรฮีาลอง (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ ตามกก๊ (Tam Coc )หมายถงึถ า้สามถ า้ ตามต านาน 

กลา่วว่าถ  า้น้ีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน า้ เมือ่คร ัง้น า้ทะเลยงัท่วมถงึ  

ซึง่ยงัคงมรีอยคราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรอืพายลอ่งตามแมน่ า้ Hoang Long 

ในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภเูขาสองฝัง่แมน่ า้ซึง่มคีวามยาว 

หลายกโิลเมตร Tam Cocตามต านานกลา่วว่าถ  า้น้ีถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและ 

กระแสน า้ เมือ่คร ัง้น า้ทะเลยงัท่วมถงึ ซึง่ยงัคงมรีอยคราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐาน  

ภาพทีป่รากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน “กุย้หลนิของจนี” 

เพลดิเพลนิกบัการนัง่เรอืกระจาด ลอ่งเรอืผ่านทอ้งน า้ สองขา้งทาง 

เป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้หน็อย่างเพลนิตา สลบักบั 

ทศันียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติิ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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เดนิทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวถิชีวีติอาคารบา้นเรอืนในปจัจบุนัของชาวเวยีดนาม ซึง่ทีฮ่าลองน้ี

ท่านจะไดช้มความงามตามธรรมชาต ิ ทีส่รรสรา้งดว้ยความงดงามดัง่ภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะ

นอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และไดร้บัการพจิารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก ้

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Market เมืองฮาลองซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลกึมากมายจากเมืองฮาลอง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ ลอ่งเรอืชมทศันียภาพรอบอา่วฮาลอง-ถ ้านางฟ้า-หมู่บา้นชาวประมง-ฮานอย-รา้นหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ 

 (เชา้/กลางวนั-ไวน์แดง/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจติรกรเอกอา่ว

ฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งน้ีเต็มไป

ดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆท ัง้เกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯน าท่าน

ชมถ ้าสวรรคช์มหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกัถ า้แห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเมือ่ไม่นานมาน้ีไดม้กีาร

ประดบัแสงสตีามผนงัและมมุต่างๆในถ า้ซึ่งบรรยากาศภายในถ า้ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดย

มนุษยแ์สงสทีีล่งตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายท ัง้รูปมงักรเสาค า้ฟ้าพระพทุธรูปศิวลงึคช์มแพชาวประมงซึ่งเป็น

วถิชีีวติของชาวฮาลองจะสรา้งแพท าเป็นที่อยู่อาศยัและมกีะชงัไวส้  าหรบัเลี้ยงสตัวท์ะเลเช่นกุง้หอยปูปลาท่านสามารถเลอืกซื้อ

อาหารทะเลสดๆจากที่น่ีไดน้ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซึง่ถอืว่าเป็นสญัลกัษณข์องอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเลก็ๆ  2 เกาะหนั

หนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรอืนกแลว้แต่จนิตนาการของแต่ละท่าน 

 
 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ ณ ภตัตาคาร พรอ้มท ัง้ชมทศันียภาพของอ่าวฮาลอง 

บา่ย  ถงึท่าเรอืฮาลองน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ช ัว่โมง)ระหว่างทางแวะใหท่้านไดเ้ลอืกชมโรงงานหยก 

จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สายมสีินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ของที่ระลกึ 

ต่างๆ ฯลฯสมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

20.50 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่  DD3207 
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22.30 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

 
........................................................................................  

 
 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบงิห ์4วนั 3คนื บนิ DD 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

7 ก.ค.60 10 ก.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

9 ก.ค.60 12 ก.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

14 ก.ค.60 17 ก.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

21 ก.ค.60 24 ก.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

28 ก.ค.60 31 ก.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

4 ส.ค.60 7 ส.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

11 ส.ค.60 14 ส.ค.60 31 13,900 13,900 12,900 3,500 

13 ส.ค.60 16 ส.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

18 ส.ค.60 21 ส.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

25 ส.ค.60 28 ส.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

1 ก.ย.60 4 ก.ย.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

8 ก.ย.60 11 ก.ย.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

15 ก.ย.60 18 ก.ย.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

22 ก.ย.60 25 ก.ย.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

24 ก.ย.60 27 ก.ย.60 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

29 ก.ย.60 2 ต.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

1 ต.ค.60 4ต.ค.60 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

4ต.ค.60 8ต.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

6ต.ค.60 9ต.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

8ต.ค.60 11ต.ค.60 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

13ต.ค.60 16ต.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

15ต.ค.60 18ต.ค.60 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

20 ต.ค.60 23 ต.ค.60 31 13,900 13,900 12,900 3,500 

22ต.ค.60 25ต.ค.60 25 12,900 12,900 11,900 3,500 
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เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

 วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

  2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

   4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯก าหนด

ไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัฯ

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 
- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ

ของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
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- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยว

เองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

ในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 

 
 


