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รหัสโปรแกรมทัวร์  VN003A HANOI SAPA FAN 4D3N DEC18-QR-W62 

 
 
 
 
 
 
 
รายการทัวร ์

วันท่ี รายการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรมท่ีพัก 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย– ถนนย่านการค้า 36 สาย   - -  
DELIGHT HOTEL 

ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง    ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึก    SUNNY MOUTAIN  HOTEL  

VN003A :  เวยีดนามเหนอื ฮานอย 
ซาปา ฟานสปินั 4วนั 3คนื 

ทวัรเ์วยีดนามเหนอื น ัง่กระเชา้ฟานสปินั : หมูบ่า้นชาวเขาก ัต๊ ก ัต๊ :  
ชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย// ตลาดซาปา ➢ 

☺ อิม่อรอ่ยกบัเมนพูเิศษ !!  บุฟเฟ่หอ์าหารนานาชาต ิSEN ☺ 
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ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจมิินห์   
-ลาวกาย – ซาปา  

ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม    
ซาปา– น่ังกระเช้าเขาฟานซปิัน(รวมกระเช้า+รถราง)-
หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต– ตลาดซาปา  

   
SUNNY  MOUNTAIN HOTEL  
ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่    ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ   - - 

 
 
 
ก าหนดการเดินทาง       เด็กต้องอายุต่ ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเด็ก 

วันเดินทาง ผู้ใหญพ่ัก2ท่าน 
ท่านละ 

ราคาเด็กเสริมเตียง  
พักผู้ใหญ่ 2ท่าน+1เด็กท่าน

ละ 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
พักผู้ใหญ่2ท่าน+1เด็กท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

11-14 สิงหาคม 2561    
*วันแม่ 

15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

18-21 สิงหาคม 2561   14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
13-16 กันยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

13-16 ตุลาคม 2561 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 
20-23 ตุลาคม 2561  
*วันปิยะมหาราช 

15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

22-25 พฤศจิกายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 
8-11 ธันวาคม 2561 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 
29 ธันวาคม 2561 – 1 
มกราคม 2562  
*วันปีใหม่ 

19,900.- 19,900.- 18,900.- 5,000.- 

  

วันแรก    กรุงเทพฯ – ฮานอย – ถนนย่านการค้า 36 สาย                         (เย็น) 
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11.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q  สายการบิน

กาต้าร์แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

14.25 น.   เหินฟ้าสู ่กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ QR834  
สะดวกสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว (ทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง บริการดูหนัง,ฟังเพลง,เล่นเกมส์ บริการ
ขนมและน้ าเปล่าบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง)  

16.15 น.   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย 

กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีต้ังอยู่ภาคเหนือ เป็นเมือง
ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าว
ขานว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris” เป็นเมือง
หลวงท่ีได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบเมอืง 
เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากกวา่ 12 แห่ง จึงได้ชื่อวา่ City of Lakes มี
ถนนหนทางท่ีร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 
(Colonial) ท่ีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไป
สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เส่ือมคลาย  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1) 
 

อิสระ ช้อปปิ้งท่ี ถนนย่านการค้า 36 สาย แต่ละถนนจะขายสินค้า
เฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม รองเท้า กระเป๋า  ของท่ีระลึกต่างๆ 

 

ท่ีพัก   DELIGHT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

วันที่สอง      ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกท าเนียบประธานาธิบดี-  
        บ้านพักโฮจิมินห์ –  ลาวกาย – ซาปา                                    (เช้า/เที่ยง/เย็น)                                                                            

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)      
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น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่านโฮจิมินห์ได้อ่านค า
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในปี 1945 ชมสุสานโฮจิมินห์ 
(สุสานประธานาธิบดีโฮจิมนิห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และศุกร์ของ
สัปดาห์และจะปิดบริการเพื่ออาบน้ ายาศพ ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
ไม่สามารถเข้าชมภายในสุสานได้)   สุสานของประธานาธบิดีคนแรกของ
เวียดนามท่ีสร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต 
และส่ิงมีค่าท่ีประชาชนท่ีศรัทธาส่งมาจากท่ัวประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน้ ายา
ของโฮจิมินห์  นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ  

ชม ตึกท าเนียบประธานาธิบดี เป็นตึกสไตล์โคโลเนียล ทาด้วยสีเหลืองท้ัง
หลัง ปัจจุบันใช้เป็นท่ีรับรองแขกบา้นแขกเมือง  

ชม บ้านโฮจมิินห ์บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจมิินห์ ท่ีแสดงถึง
ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและความสมถะของท่าน  

ชม เจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไมอ้ันงดงามต้ังอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระ
น้ า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่เจ้าแม่กวนอิม มีต านานกล่าวไว้วา่ พระเจ้าหลีไทโต อยากได้พระโอรส จนคืนวันหน่ึงได้
ทรงสุบินว่าเจ้าแม่กวนอิมได้มาปรากฏท่ีสระบัวและประธานพระโอรสให้กับพระองค์ หลังจากน้ันพระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้
สร้างเจดีย์ขนาดเล็กบนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพร
ให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมท่ีเจดีย์เสาเดียวอยู่เสมอ 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 3)  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไป
ยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาว
ฝรั่งเศสท่ี เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้าง
สถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงท าให้มี
อากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเท่ียวซึ่งได้รับความนิยมมากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในเวียดนาม โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโค้ชปรับอากาศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 4) 
ท่ีพัก   SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

วันที่สาม      ซาปา – ยอดเขาฟานสิปัน(รวมกระเช้า+รถราง) – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต-กั๊ต  
                  – ตลาดซาปา                                                                (เช้า/เที่ยง/เย็น)                                                          

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 
 

จากน้ันน าท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขาฟานซีปัน 
ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละล่องอยู่รอบๆ ชมทัศนียภาพท่ีแสนสวยงามบน
จุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคา
แห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอด

ท้ังปี 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 6)  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 น าท่านชมหมู่บ้านชาวเขาก๊ัตก๊ัต เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่ง
เมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดย
ชาวบ้านท่ีน่ียังอนุรักษ์ประเพณ ีวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในแบบด้ังเดิม
เอาไว้อยา่งเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีด าหรือน้ าเงินเข้ม และ
ชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
เวียดนาม  
 

ชม ตลาดเมืองซาปา เดินเท้าไปตามถนนสายหลักในเมืองซึ่ง มีคน
พื้นเมืองชาวเขาขายของให้กับนักท่องเท่ียวสองข้างทางก็มีสินค้ามาวางขายทั้ง
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ของสดและของแห้งบนถนนภายในเมือง ขายเส้ือผ้าของชนเผ่าต่างๆซึ่งมาน่ังเย็บปักถักรอ้ยกันเป็นแถวสีสันของเส้ือผ้าสวยสด
ตามสไตล์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 7) 
ท่ีพัก   SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

วันที่ส่ี     ซาปา – ลาวกาย –ฮานอย –กรุงเทพฯ                                        (เช้า/เที่ยง)                                                          
 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 
 

น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโค้ชปรับอากาศ 
 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 9) 
                    ( อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ตน์านาชาติ SEN) 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
 

17.30 น.           เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 835 
สะดวกสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว (ทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง บริการดูหนัง,ฟังเพลง,เล่นเกมส์ บริการ
ขนมและน้ าเปล่าบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง)  

19.45น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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**ราคาต๋ัว, ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
ข้อควรควรทราบ : ส าหรับท่านท่ีต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายก่อน

ท าการออก ต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓คา่ตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะ (Economy Class)  
✓คา่น้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
✓คา่ที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
✓คา่อาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
✓คา่จ้างหัวหนา้ทัวร์ไทย และไกด์ทอ้งถิ่นเวียดนาม 
✓คา่รถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
✓คา่เข้าชมสถานที่ตา่ง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
✓คา่ประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสยีชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ตอ่ต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขสายการบิน 
ค่าน้ าหนกัสัมภาระน้ าหนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการท่ีระบ ุเช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟตา่งๆ ฯลฯ  

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง คา่วีซา่ต่างชาติและคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอืน่ๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนอืที่ระบุไวต้ามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกดท์้องถิ่น+คนขับรถ 
   ทา่นละ 150 บาท/วัน/ท่าน ( 150*4วัน = 600 บาท/ท่าน)    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะหอ้งที่คุณตอ้งการเพ่ือความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // 
SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
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หากทา่นไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ทา่น 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท กอ่นเดินทางอย่างน้อย 1อาทิตย์  หากทา่นแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัทฯไม่สามารถ
เตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอื่นๆ ตามช่องทางที่ทา่นสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหนา้ที่บริษัทฯ 
4.คา่ทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจ านวนที่ทา่นได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตีค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ  

 

กรุ๊ปออกเดินทางได้ 
1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

❖ เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

❖ บริษัทฯ รับผูร้่วมเดินทาง เฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน  
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❖ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดือนและไม่
สามารถเดินทางได้) 

❖บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, ภัยธรรมชาติอันไม่สามรถ
ควบคุมได้  

❖ บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย
และต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ท่ีท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

❖ เน่ืองจากการซ้ือขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่านใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่
ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่พักท่ีเดียวกับท่ีจัดไว้ ไม่เท่ียวบางรายการ  

❖บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
หรือในกรณีท่ีกระเปา๋เกิดสูญหายหรือช ารดุจากสายการบิน 

❖ กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกยา้ยเลื่อนก าหนดเดินทางไปใช้ในครั้งอ่ืนได้ 

❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ท่ีระบุ อาจมกีารสลบัปรบัเปลี่ยน รายการ อาหาร ท่ีพัก สถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ 
เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงน้ัน โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซ่ึง
ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมดแล้ว 
 

 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
 

ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพ่ือผลประโยชน์ของท่าน 

 


