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VJ89 ทวัรเ์วยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซบินั 4วนั 3คนื  

 

Code : VJ89 ทวัรเ์วยีดนาม ฮานอย ซาปา 
ฟานซบินั 4วนั 3คนื 

สมัผสัความหนาวทีเ่วยีดนาม สดุฟิน ซาปา ฮานอย สมัผสัความสวยงามของ
ธรรมชาต ิขนุเขา สายนํา้ ทุง่นา และนาข ัน้บนัได  ซาปา เป็นเมอืงตากอากาศบน
หบุเขาทีอ่ากาศเย็นสบายท ัง้ปี เทีย่วหมูบ่า้นชาวเขา ชมนาข ัน้บนัได ววิแบบพา

โนรามา และไดน้ ัง่กระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปินั เยอืนเมอืง
หลวงฮานอย  ชอ้ปป้ิงจใุจทีถ่นน 36 สาย ฮานอย เยอืนสสุานโฮจมินิห ์เจดยีเ์สา

เดีย่ว 

  * พกัซาปา 1คนื ฮานอย 2คนื * ฟร ีWifi 
On BUS * 
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พเิศษสดุ กบั บฟุเฟ่ตเ์วยีดนาม Zen Buffet 
กบัเมนมูากกวา่ 100ชนดิ 

เดนิทางโดยสายการบนิ Veitjet (VJ) 

พเิศษ!! ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดื
เวยีดนาม คนละ 1ตวั 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ -  ทา่อากาศยาน นอยไบ ฮานอย 

2  ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – นํา้ตก Silver Water Fall – หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat – 
ตลาดคนเดนิซาปา 

3  ตลาดชาวเขาซาปา – พชิติหลงัคาอนิโดจนี(ฟานซปิัน) – ลาวไก – ตลาด Coc Leu(
ตลาดชายแดน เวยีดนาม-จนี) – ฮานอย – ชอ้งป้ิงถนน 36 สาย 

4  ฮานอย - สสุานโฮจมินิห ์- ทาํเนยีบประธานาธบิด ี– เจดยีเ์สาเดีย่ว – สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

24 - 27 Jan 2019  9,888  9,888 9,888 2,500 2,500 

31 Jan - 03 Feb 2019  10,888  10,888 10,888 2,500 2,500 

14 - 17 Feb 2019  12,888  12,888 12,888 2,500 2,500 
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16 - 19 Feb 2019  12,888  11,888 11,888 2,500 2,500 

21 - 24 Feb 2019  11,888  11,888 11,888 2,500 2,500 

28 Feb - 03 Mar 2019  11,888  11,888 11,888 2,500 2,500 

07 - 10 Mar 2019  11,888  11,888 11,888 2,500 2,500 

14 - 17 Mar 2019  11,888  11,888 11,888 2,500 2,500 

21 - 24 Mar 2019  11,888  11,888 11,888 2,500 2,500 

28 - 31 Mar 2019  11,888  11,888 11,888 2,500 2,500 

04 - 07 Apr 2019  11,888  11,888 11,888 2,500 2,500 

05 - 08 Apr 2019  11,888  11,888 11,888 2,500 2,500 

06 - 09 Apr 2019  12,888  12,888 12,888 2,500 2,500 

11 - 14 Apr 2019  16,888  15,888 15,888 2,500 2,500 

12 - 15 Apr 2019  16,888  15,888 15,888 2,500 2,500 

13 - 16 Apr 2019  16,888  15,888 15,888 2,500 2,500 

14 - 17 Apr 2019  15,888  14,888 14,888 2,500 2,500 

25 - 28 Apr 2019  11,888  11,888 11,888 2,500 2,500 

 

รายละเอยีดทวัร ์
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วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ -  ทา่อากาศยาน นอยไบ ฮานอย 

12.50  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 
4 ประต ูเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Veitjet เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง (รบัเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจาก
เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตาม
นโยบายรกัษาความปลอดภัยของสายการบนิ 

15.50  ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดยสายการบนิ Veitjet เทีย่วบนิที ่VJ902 

17.40  ถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงรบักระเป๋าและ
สมัภาระ นําทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ 

คํ่า  บรกิารอาการคํา่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที1่)   
พกัที ่Delight Hanoi หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัที ่2 ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – นํา้ตก Silver Water Fall – หมูบ่า้นชาวเขา Cat 
Cat – ตลาดคนเดนิซาปา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

เดนิทางสูเ่มอืงลาวไกโดยเสน้ทางดว่นจากโนยบา่ย-ลาวไก ( 40+245 Km) โดยใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  เป็นทางดว่นสายใหมพ่ึง่เปิดเมือ่เดอืนกันยายน 2546 
เดนิทางสูเ่มอืงลาวไก ระหวา่งทางชมทศันยีภาพ ขนุเขาทีส่วยงาม เดนิทางขึน้สูเ่มอืง 
ซาปา ระหวา่งทา่นสามารถชมววิทวิทศันอ์ันสวยงามของขนุเขา ทะเลหมอก และนา
ขัน้บันได ผา่นชนเผา่ตา่งๆสองขา้งทาง และสมัผัสกบัอากาศหนาวเย็นสดุๆ ชว่งหนา้
หนาวของซาปาจะมโีอกาสไดช้มและสมัผัสหมิะ เพราะซาปามหีมิะตกเกอืบทกุปี ไต่
ระดบัความสงู คดเคี๊ยวของเสน้ทาง ตามไหลเ่ขา 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที3่)  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางไปชม นํา้ตก Silver Water Fall นํา้ตกสเีงนิ เป็นน้ําตกทีส่วยงาม
ทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจาก
ระยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลายระดบั สายน้ําลดัเลาะตามหนา้ผาลงมา
อยา่งสวยงาม จะไดพ้บกบับรรยากาศทีส่วยงาม จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่

หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ หมูบ่า้นชาวกลุม่
นอ้ยดนูาข ัน้บนัไดของชาวเขา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนีแ้ละ
ชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได 

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที4่) 

หลงัอาหารนําทา่นชม ตลาดคนเดนิซาปา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิน่ จะมี
ชาวเขาเผา่ตา่งๆนําสนิคา้มาขายในยามเชา้ ทา่มกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอ
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หมอก อสิระชอ้ปป้ิงไดต้ามอัธยาศัย จนสมควรแกเ่วลา 

พกัที ่Q Sapa // Chapa Dew Sapa หรอืโรงแรมระดบั ใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่3 ตลาดชาวเขาซาปา – พชิติหลงัคาอนิโดจนี(ฟานซปิัน) – ลาวไก – ตลาด Coc 
Leu(ตลาดชายแดน เวยีดนาม-จนี) – ฮานอย – ชอ้งป้ิงถนน 36 สาย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่5) 

จากนัน้นําทา่นชม ตลาดชาวเขาซาปา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิน่ จะมี
ชาวเขาเผา่ตา่งๆนําสนิคา้มาขายในยามเชา้ ทา่มกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอ
หมอก จากนัน้นําทา่นสมัผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟวนิเทจ จากซาปาสูส่ถานี
กระเชา้ นําทา่น พชิติหลงัคาอนิโดจนี กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟาน
ซปิัน (ราคารวมคา่รถไฟและกระเชา้ขึน้แลว้) ซึง่เป็นเสมอืน "หลงัคาอนิโดจนี" โดยมี
สถานทีีห่บุเขาเมอืงหัว (Muong Hoa) หา่งจาก เมอืงซาปาไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต ้
ราว 10 กโิลเมตร เป็นระบบรถกระเชา้สามสาย สายยาวทีส่ดุในเวยีดนาม รวมระยะทาง 
6.3 กม. สถานสีดุทา้ยอยูส่งูจากระดบัน้ําทะเลราว 3,000 เมตร จากนัน้ตอ้งปีนบันไดอกี 
600 ขัน้ เพือ่ไปถงึยอดเขา รถกระเชา้แตล่ะคนัน่ังได ้35 คน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
15 นาท ีเทยีบกบัการเดนิเทา้ขึน้เขา ทีจ่ะตอ้งใชเ้วลาเกอืบทัง้วนั นําทา่นชมจดุชมววิ
สงูสดุของหลังคาอนิโดจนี    

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที6่) 

บา่ย  จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูฮ่านอย นาํทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลาวไก 
ชายแดนเวยีดนาม-จนี และเลอืกซือ้สนิคา้ ผลไมจ้ากเมอืงจนีที ่ตลาด Coc Leu 
Market จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย จากนัน้เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 
สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที ่ระลกึ
ตา่งๆ ฯลฯ 

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟต ์ZEN INTER ZONE (มือ้ที7่) 

นาํทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Delight Hanoi หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
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วนัที ่4 ฮานอย - สสุานโฮจมินิห ์- ทาํเนยีบประธานาธบิด ี– เจดยีเ์สาเดีย่ว – สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที8่)  

จากนัน้ นําทา่นชม สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์(หมายเหต ุสสุานโฮจมินิหจ์ะปิด
ทกุวนัจนัทร,์ วนัศกุร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี 
แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ วรีบรุษุตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วม
เวยีดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนามภายในสสุาน
บรรจศุพทา่นประธานาธบิด ีซึง่ไดทํ้าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอยา่งดไีมใ่หเ้น่าเป่ือย โดย
มเีจา้หนา้ทีด่แูลไวอ้ยา่งเขม้งวดชมทาํเนยีบประธานาธบิด ีทีท่างรัฐบาลเวยีดนาม
สรา้งใหท้า่นโฮจมินิห ์แตท่า่นไมอ่ยูแ่ตท่า่นเลอืกทีจ่ะอยูบ่า้นไมห้ลังเล็ก ซึง่อยูห่ลงั
ทําเนยีบแทน ทําเนยีบแหง่นี ้จงึเป็นสถานทีร่บัแขก บา้นแขกเมอืงแทน จากนัน้ ชมวดั
เจดยีเ์สาเดยีว วดัรปูทรงอกบัว ตัง้อยูก่ลางสระบัว วดัแหง่นี ้สรา้งขึน้ พทุธบชูาใหแ้ก ่
เจา้แมก่วนอมิ โดยตํานานไดก้ลา่ววา่ ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึง่อยากไดพ้ระโอรสมากและรอ
มาเป็นเวลานานยงัคงไมส่มหวงัสกัท ีจนคนืหนึง่ไดส้บุนิเห็นพระโพธสิตัวก์วนอมิไดม้า
ปรากฎทีส่ระดอกบัวและไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์หลังจากนัน้ไมน่านพระองคก็์ได ้
มพีระโอรส สมใจจงึไดส้รา้งวดัแหง่นีข้ ึน้กลางสระบัวเพือ่เป็นการขอบคณุพระโพธสิตัว์
กวนอมิ จนสมควรแกเ่วลานาํทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ (บรกิารขนมปัง
ฝร ัง่เศส) 

12.15  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Veitjet เทีย่วบนิที ่ VJ901  

14.05  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่น
ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท 
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กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซี่าพรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่
ทวัร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ใกลว้นัเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิท
กําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**สาํคัญ**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจาก
วนัเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้) **
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุา
สง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

   (ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตั๋วกรุป๊
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกันหรอืเมอืงใกลก้ันกรณี
ทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และ
คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิ
ทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
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6. คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภยัทีบ่รษัิททําไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่ี
การตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.คา่รถปรบัอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 
12 ช.ม./วนั)  

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ หรอืไดทํ้าการ
ขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ สาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 
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4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกัน 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ   

12. คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภยัทีบ่รษัิททําไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่ี
การตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
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14. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

 


