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วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ลาวไก – ซาปา – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม/จนี - ลาวไก - ตลาดซาปา 

03.40 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

06.40 น.  บนิลดัฟ้าสู่เมอืงดานงั โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD642 (ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ) 

08.30 น.     เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรุงฮานอย (เวลาทอ้งถิ่นเท่ากบัเวลาไทย ) ฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม มพีื้นที ่3,344 ตาราง

กิโลเมตร ประชากรประมาณ 6.5 ลา้นคน นบัว่ามากที่สุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจาก โฮจิมนิห ์หลงัจากการเขา้มาชอง

ฝรัง่เศสในช่วง คริสตศ์ตวรรษที่ 17 ฝรัง่เศสยึดดนิแดนท ัง้หมดของเวยีดนามในเป็นอาณานิคม จนเมื่อฝรัง่เศสถอนตวัออกไป

หมดจากเวยีดนาม ไดท้ิ้งสถาปตัยกรรมหลายชิ้นไวใ้หดู้ต่างหนา้ ท  าใหฮ้านอยมบีรรยากาศชวนหลงไหลต่างจากเมืองหลวงของ

ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม เมนูพเิศษ เฝอเวยีดนาม 

น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัลาวไก ระยะทางประมาณ 267 

กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย               จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ซาปา อยู่ในภาคเหนือของประเทศ

เวยีดนามใกลก้บัชายแดนจีนเขต จงัหวดัลาวไก สูงกว่า

ระดบัน า้ทะเล 1,650 เมตร มอีากาศหนาวเยน็ตลอดปีจงึเป็น

แหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มอืงหนาวที่ส  าคญัของเวียดนาม 

และเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติ

พนัธุม์ากทีสุ่ด ในอดตีไดพ้ฒันาขึ้นเป็นเมอืงตากอากาศของ

ชาวฝรัง่เศสสมยัที่เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส(ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ หมอ้ไฟปลาแซลมอน - ไวนแ์ดง 

หลงัอาหารน าท่านตลาดเมืองซาปา (Love market)  ชมสนิคา้ทอ้งถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาไดเ้ดินทางมารวมตวักันที่

ตลาดแห่งน้ี ดว้ยเครื่องแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง สนิคา้พื้นเมอืงและของที่ระลกึ อาทิ กระเป๋า ไมห้อม

แกะสลกั เสื้อผา้ เสื้อยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรือสนิคา้พื้นเมอืงต่างๆ มากมาย 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Hotel Holiday Sapa ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง  ซาปา – ชมหมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊ – น ้ าตกสเีงนิ – นัง่รถรางข้ึนเขาฟานซีปนั - ซาปา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบา้นกัต๊ก ัต๊ (Cat Cat Village) เป็นชื่อเรียกของหมู่บา้นมง้ด าที่อยู่ใกลก้บัตวัเมืองซาปา เดมิทหีมู่บา้น

กัต๊ก ัต๊แห่งน้ีเคยเป็นสถานที่ตากอากาศของชาวฝรัง่เศส ในสมยัที่เวยีดนามยงัคงเป็นเมอืงขึ้น ก่อนที่ชาวมง้ด าจะอพยพมาจาก

ลุ่มแม่น า้แยงซเีกียงเขา้มาท  าเป็นหมู่บา้นจนถงึปจัจบุนั น าท่านชม น ้าตกสเีงนิ (Silver Waterfall) มคีวามงดงามทางธรรมชาติ

อยู่บริเวณริมถนนสูง 100 เมตร ไหลลดัเลาะลงมาจากหนา้ผาหนิลงมาสรา้งความสวยงาม  สามารถเดนิขึ้นบนัไดที่เลยีบขึ้นไป

ตามไหล่เขา มจีดุส  าหรบับนัทกึภาพบนสะพานทีท่อดขา้มสายน า้ตก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากนัน้น าท่าน นัง่รถรางใหม่สุด จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้เพือ่ข ัน้

ยอดเขาฟานซีปนัระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบั

ความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้งทาง ถึงสถานีกระเชา้ไฟฟ้า 

น าท่าน นัง่กระเชา้ขึ้นเขาฟานซีปนั (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท)ี ยอดเขา

สูงสุดแห่งเวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนี ชมทศันียภาพทีส่วยงามบน

จุดชมววิในระดบัความสูง 3143 เมตร จุดที่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น

หลงัคาแห่งอนิโดจนีดว้ยทวิทศันแ์บบพาโนรามา  

 

**หมายเหตุ**  กระเชา้ฟานซีปนัอาจจะมีการปิดปรบัปรุงซึ่งจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯจะท าการคนืเงนิค่ากระเชา้

หนา้งานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที่ไม่ไดข้ึ้นกระเชา้ฟานซีปนั 

ค า่           บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

                    สมควรแก่เวลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั Hotel Sunrise Hanoi ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย ์– วดัหงอ๊กซนิ - โชวห์ุ่นกระบอกน ้ า 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮานอย (ใชเ้วลาการเดนิทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) ระหว่างเดนิทางฮานอยท่านจะไดช้ม

บรรยากาศธรรมชาตทิ ัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีีวติของชาวเวยีดนาม 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ 

บ่าย  น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบกลางเมอืงฮานอย มตี านานกล่าวว่าในสมยัที่เวยีดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจีน 

กษตัริยเ์วยีดนามไดท้  าสงครามเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได ้ท  าใหเ้กิดความทอ้แท ้ เมื่อไดม้าล่องเรือที่

ทะเลสาบแห่งนี้  มีเต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท  าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากที่พระองค์
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ไดร้บัดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกครัง้และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจนี ท  าใหบ้า้นเมอืงสงบสุข เมือ่เสร็จศึก

สงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนืทีท่ะเลสาบทีม่ปีระวตัยิาวนานร่วม 600 กว่าปี น าท่านขา้มสะพานแสงอาทติย ์สู่กลางทะเลสาบ

ชม วดัหงอ๊กเซินหรือวดัเนินหยก ที่มสีตา๊ฟของเต่าขนาดใหญ่ที่เคยอยู่ในทะเลสาบ และหยุดซื้อของที่ระลกึในบริเวณนัน้  น า

ท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้ า หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบา้นที่แสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายเกี่ยวกบั

ประวตัิศาสตรข์องประเทศ ซึ่งเป็นวฒันธรรมแท ้ๆ  ของเวยีดนาม แสดงพรอ้มดว้ยวงดนตรีพื้นเมอืงบรรเลงประกอบ ที่ชมไดเ้ฉพาะใน

ประเทศเวยีดนาม 

ค า่           บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

  สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั DELIGHT HANOI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  ฮานอย – นิงกบ์ิงห ์– ล่องเรอืชมถ ้าตามกก๊ - อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนิงบิงห ์เมอืงชนบทเลก็ๆอยู่ทาง

ตอนใตข้อง กร ุงฮานอย เป็นเมอืงที ่มคีวามโดดเด่นทาง

ธรรมชาติ นิงบงิห ์ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ า้สามถ า้ 

ตามต านานกล่าวว่า ถ า้น้ีถูกสรา้งโดยสายลมและกระแสน า้ 

เมื่อครัง้น า้ทะเลยงัท่วมถึง ยงัคงมรีอยคราบน า้ปรากฏเป็น

หลกัฐาน (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่าน 

ล ่อง เร ือนิงห  ์ ไปตามล าน ้าที่ล ัดเลี้ ยวไปตามหุบเขา เ ป็น

บรรยากาศที่ดีมาก ระหว่างทางชมทศันียภาพที่มีภูเขารูปทรง

ต่างๆ ลอ้มรอบอนัตื่นตาตื่นใจ เปรียบเหมอืน กุย้หลนิเมอืงจีน  

เจา้หนา้ที่เรือจะน าเรือลอดไปตามถ า้และโผล่ไปอีกดา้นเพื่อชมทศันียภาพถึง 3 ถ า้ จึงเป็นที่มาของชื่อ ตามกอ๊ก (Tam Coc) 

ภาษาเวยีดนามหมายถึง 3 ถ า้ แต่คนไทยเราเรียกว่า ฮาลองบก การนัง่เรือชมฮาลองบกน้ี ท  าใหเ้หน็วถิชีีวติความเป็นอยู่ชาวนา

เวยีดนามในการใชช้ีวติทีใ่กลช้ิดกบัธรรมชาต ิโดยเฉพาะเรื่องน า้ทีถ่อืเป็นหวัใจหลกัของอาชีพเกษตรกรรม 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางกลบัสู่ เมืองฮานอย จากนัน้อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่ ถนน 36 สาย ชอ้ปป้ิงสนิหลากหลายประเภท ท ัง้ของทีร่ะลกึ 

ของกิน ของใช ้และของฝาก อาท ิเสื้อผา้ หมวกเครื่องเขยีน เซรามกิ ภาพเขยีน หมวกงอบญวน กระเป๋ากอ๊ปป้ีแบรนดด์งั เช่น 

Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  

18.00 น.  สมควรเวลาเดนิทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ  

20.50 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Air Asia(FD) เทีย่วบนิที ่FD645 

**ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

22.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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หมายเหตุ  

หอ้งพกัแต่ละโรงแรมสว่นมากจะแบ่งเป็น หอ้งเดี่ยว (1 เตียงใหญ่ ) หอ้งคู่ (เตียงคู่ /เตียงใหญ่) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน   

(3 เตียง) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ท าใหห้อ้งพกัส าหรบั 3 

ท่าน จะไดเ้ป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม และโรงแรมในเวยีดนาม หอ้งพกัอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัไม่มีอา่ง

อาบน ้ า และในบางโรงแรมแต่ละชัน้จะมีเพยีงไม่กี่หอ้ง ซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง อาจจะไม่ไดต้ิดกนั

และอาจจะไดค้นละชัน้  

 

สดุฟิน ฮานอย ซาปา 4 วนั 3 คนื-FD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

05-08 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

12-15 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

14-17 ก.ค. 62 15,990 15,990 15,990 9,900 3,900 

26-29 ก.ค. 62 17,990 17,990 17,990 9,900 3,900 

02-05 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

16-19 ส.ค. 62 13,990 13,990 13,990 9,900 3,900 

23-26 ส.ค. 62 13,990 13,990 13,990 9,900 3,900 

20-23 ก.ย. 62 13,990 13,990 13,990 9,900 3,900 

04-07 ต.ค. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

10-13 ต.ค. 62 16,990 16,990 16,990 9,900 3,900 

11-14 ต.ค. 62 17,990 17,990 17,990 9,900 3,900 
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อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

✓  

อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไมร่วม 

× ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

× ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

18-21 ต.ค. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

01-04 พ.ย. 62 12,990 12,990 12,990 9,900 3,900 

08-11 พ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 9,900 3,900 

13-16 ธ.ค. 62 16,990 16,990 16,990 12,900 3,900 

20-23 ธ.ค. 62 17,990 17,990 17,990 12,900 3,900 

27-30 ธ.ค. 62 18,990 18,990 18,990 12,900 3,900 
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× ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 

ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

× ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 ก.ก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,000 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน โดยจะท าการเรยีกเกบ็ทปิ ณ สนามบนิ  

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นั้น 

โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้ นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ 

หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 500 บาท 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 
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3.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั 

รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

4.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท  าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

5.อตัราค่าบริการคดิค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั 

หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

6.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

7.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได  ้

8.ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้

ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

9.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทัขนส่ง 

หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิ ใหส้  าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 

10.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดย 

ผูม้อี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

11.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ 

กบัการกระท าดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

15.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
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16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง 

หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

18.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหต ุ

ในรายการท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

19.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

20.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ 

เพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

21. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

22. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรือหนงัสอืเดนิทางทูต (เล่มสนี า้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถูกปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 
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