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โปรแกรม 4 วนั 3 คืน :เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย . 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้นกตักตั-ชมนําตกสเีงนิ-ตลาดซาปา (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

04.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชียประตู 2 Nok Air (DD) โดยมี

เจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(รบัชุดของแถมทหีวัหนา้ทวัร ์ณ วนัเดินทางค่ะ) 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดยเทยีวบนิ FD 642 (บริการอาหารรอ้นและเครอืงดืมบนเครอืง) 

08.45 น . เดนิทางถงึ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

จากนนั  นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทตีงัอยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงทมีปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  นาํท่านเดนิทางขา้มแมน่าํแดง แม ่

นาํสายลอยฟ้าทอียู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม  

ทอีอกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรงัเศส ปจัจบุนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านนั กรุง 

ฮานอยในอดตีไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นเมอืงหลวงทสีวยทสุีดในเอเชยี เรียกกนัว่า 

“Little Parris”เป็นเมืองหลวงทไีดร้บัการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มทีะเลสาบและแม่นาํลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช้ือว่า City of Lakes มถีนนหนทางทร่ีมรืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโค

โลเนียล ทงีดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอินโดจีน ปจัจุบนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดีตความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดินทางไดไ้ป

สมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งนีอย่างไม่เสอืมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึงจะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 

2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวียดนาม ซงึเมอืงแห่งนียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชม

สถาปตัยกรรมแบบฝรงัเศส ตึก อาคารทสีาํคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตลฝ์รงัเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี 

ใหค้วามร่มรืน และสบายตายงินกัหลงัจากนนั เดินทางสู่จงัหวดัลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกว่า 245

กโิลเมตรเดินทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซงึเป็นอาํเภอหนึงตงัอยู่ในจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 5 ชวัโมง) ตงัอยู่สูงกว่าระดบันาํทะเลประมาณ 1500 เมตร 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวถิี

ชวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมูบ่า้นนีและชมแปลงนาขา้วแบบขนับนัได ทสีวยงาม

กวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนนันาํท่านเดนิทางไปชมนาํตก Silver Water Fall (นําตก 

ThacBac) นําตกสเีงนิ ทขีนึชอืในเมอืงซาปา 

คาํ     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซงึมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทอีอกมาจบัจ่ายซอืขายกนัอย่างมสีสีนั 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทพีกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัทีสอง ซาปา-นงักระเชา้ขึนเขาฟานซปีนั-ฮานอย    

  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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  นาํท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซีปนัสูง3,143 เมตร สูงทสุีดในอินโดจีน นําท่าน 

นังกระเชา้ไฟฟ้าเดนิทางขนึสู่ฟานซปินัยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจีน จนไดร้บัการกลา่วขานว่า “หลงัคา

แห่งอนิโดจนี” บนความสูง 

จากระดบันาํทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสูงอย่างยงิสภาพป่ากย็งัคงมคีวามสมบูรณแ์ละ

สวยสดงดงามมาก ทว่าการเดนิเทา้สู่ยอดเขาแห่งนีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทค่ีอนขา้งชนั จนมเีฉพาะ 

ผูพ้สิมยัการเดนิป่าจากทวัโลกเลอืกเป็นจดุหมายปลายทางสาํหรบัการทดสอบกาํลงั 

ใจและชนืชมความงามของผนืป่าดินรอ้นแห่งเอเชีย ไดเ้วลาสมควร เดินทางสู่ลาวไก 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมอืง ฮานอย เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ(ประมาณ5ชวัโมง) 

คาํ     บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทพีกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัทีสาม ฮานอย-นิงบิงห-์ลอ่งเรอืชมถาํตามกก๊ (TAM COC)-ฮาลอง-รา้นยา-ตลาดราตรฮีาลอง (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมเดนิทางสู่ ตามกก๊ (Tam Coc ) 

หมายถงึถาํสามถาํ ตามตาํนานกลา่วว่าถาํนีถกูบรรจงสรา้งโดยสายลมและกระแสนาํ 

เมอืครงันาํทะเลยงัท่วมถงึซงึยงัคงมรีอยคราบนาํปรากฏเป็นหลกัฐานลงเรือพายลอ่ง 

ตามแมน่าํ Hoang Longในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภเูขา 

สองฝงัแมน่าํซงึมคีวามยาวหลายกโิลเมตร Tam Cocตามตาํนานกลา่วว่าถาํนีถกู 

บรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสนาํ เมอืครงันาํทะเลยงัท่วมถงึ ซงึยงัคงมรีอย 

คราบนาํปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพทปีรากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบ 

เหมอืน “กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกบัการนงัเรอืกระจาด ลอ่งเรือผ่านทอ้งนาํ  

สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเกบ็เกยีวกจ็ะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้หน็อย่างเพลนิตา 

 สลบักบัทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่  

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเดนิทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวถิชีวีติอาคารบา้นเรือน

ในปจัจบุนัของชาวเวยีดนาม ซงึทฮีาลองนีท่านจะไดช้มความงามตามธรรมชาต ิทสีรรสรา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดย

จติรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และไดร้บัการพจิารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”โดย

องคก์ารยูเนสโก ้

คาํ     บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารนําท่านชอ้ปปิง Night Market เมืองฮาลองซึงเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของทรีะลกึมากมายจากเมืองฮาลอง 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทพีกั NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส ี ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอา่วฮาลอง-ถาํนางฟ้า-หมู่บา้นชาวประมง-ฮานอย-รา้นหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ 
 (เชา้/กลางวนั-ไวน์แดง/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืเพอืลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติทสีรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าว

ฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งนีเต็มไป

ดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆทงัเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯนาํท่าน

ชมถาํสวรรคช์มหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยงินกัถาํแห่งนีเพงิถูกคน้พบเมอืไม่นานมานีไดม้กีาร
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ประดบัแสงสตีามผนงัและมมุต่างๆในถาํซึงบรรยากาศภายในถาํท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติทีเสริมเติมแต่งโดย

มนุษยแ์สงสทีลีงตวัทาํใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทงัรูปมงักรเสาคาํฟ้าพระพทุธรูปศิวลงึคช์มแพชาวประมงซงึเป็น

วถิชีวีติของชาวฮาลองจะสรา้งแพทาํเป็นทอียู่อาศยัและมกีะชงัไวส้าํหรบัเลยีงสตัวท์ะเลเช่นกุง้หอยปูปลาท่านสามารถเลอืกซอื

อาหารทะเลสดๆจากทนีีไดน้าํท่านชมเกาะไก่จูบกนัซงึถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเลก็ๆ  2 เกาะหนั

หนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จนิตนาการของแต่ละท่าน 
 
 

 

 

 

 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษไวน์แดง DALAT**พรอ้มทงัชมทศันียภาพของอ่าวฮาลอง 

บ่าย  ถงึท่าเรอืฮาลองนาํท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ชวัโมง)ระหว่างทางแวะใหท้่านไดเ้ลอืกชมโรงงานหยก 
จากนนันาํท่าน อสิระชอ้ปปิงถนน 36 สายมสีนิคา้ราคาถกูใหท่้านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึ 

ต่างๆ ฯลฯสมควรเวลาเดนิสู่ สนามบินนานาชาตนิอยไบ 

20.50น.  เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทยีวบนิท ี FD 645  (บริการอาหารรอ้นและเครอืงดืมบนเครอืง) 

22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................  

 
อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

ตารางงราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงหฟ์านซีปนั 4วนั 3คนื บิน FD 
เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

1 พ.ย.60 4 พ.ย.60 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

8 พ.ย.60 11 พ.ย.60 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

15 พ.ย.60 18 พ.ย.60 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

22 พ.ย.60 25 พ.ย.60 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

29 พ.ย.60 2 ธ.ค.60 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

6 ธ.ค.60 9 ธ.ค.60 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 ธ.ค.60 16 ธ.ค.60 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

20 ธ.ค.60 23 ธ.ค.60 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

27 ธ.ค.60 30 ธ.ค.60 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

6 ม.ค.61 9 ม.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

20 ม.ค.61 23 ม.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

27 ม.ค.61 30 ม.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
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อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 
- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

เงอืนไขการสาํรองทนีัง 
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ย 
กว่า15 วนั มิฉะนันถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

10 ก.พ.61 13 ก.พ.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

17 ก.พ.61 20 ก.พ.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

24 ก.พ.61 27 ก.พ.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

3 ม.ีค.61 6 ม.ีค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

10 ม.ีค.61 13 ม.ีค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

17 ม.ีค.61 20 ม.ีค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

24 ม.ีค.61 27 ม.ีค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

31 ม.ีค.61 3 เม.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

7 เม.ย.61 10 เม.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

12 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24 16,900 16,900 15,900 3,500 

21 เม.ย.61 24 เม.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

28 เม.ย.61 1 พ.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
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2.กรณียกเลิก2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
 วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลิกหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 
       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธใินการคืนเงนิทุกกรณี 
 4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนทบีริษทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บริษทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
 
 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณีทที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการ 
ออกตวั  เนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บิน หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 
รายละเอยีดเพมิเติม 

- บริษทัฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ

ของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวสิยั ซึงอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทยีว(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีว

เองหรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบั

ในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
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- กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์งัหมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 
 

 


