
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE: VFD06 เวียดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D3N BY FD 

VFD06 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วนั 2คนื 
ซาปา นาขัน้บันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี 

Check in MOANA SAPA CAFÉ จดุเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา 
นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานกีระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน 

เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย โบสถ์ใหญ่ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้ งถนน 36สาย 

พิเศษ! เฝอเวียดนาม+ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด+ SEN Buffet อาหารนานาชาติ 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIAนํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

ฟรี!!เส้ือยืดเวียดนามแจกให้กับทุกท่าน 
 



วันเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก  พักเด่ียวเพ่ิม ที่นั่ง หมายเหตุ 

21-23 สิงหาคม 2565 11,888  
 

 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant 0-2 ปี 
2,500 บาท) 

 
 

 
 
 

2,500 

25  

11-13 กันยายน 2565 12,888 25 

25-27 กันยายน 2565 12,888 25 

02-04 ตุลาคม 2565 12,888 25 

09-11 ตุลาคม 2565 12,888 25 

23-25 ตลาคม 2565 13,888 25 

06-08 พฤศจิกายน 2565 12,888 25 

20-22 พฤศจิกายน 2565 12,888 25 

27-29 พฤศจิกายน 2565 12,888 25 

18-20 ธันวาคม 2565 12,888 25 

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:   FD642DMK-HAN   06.40-08.30 
RETURN       :FD645 HAN-DMK  20:50-22:40  
 
 
 
 

 

03.30น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ช้ัน3 เคาน์เตอร์สายการบิน 

Air Asiaโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร 
06.40น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามโดย สายการบิน AIR ASIA 

เที่ยวบินที่ FD642 
08.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ยนําทา่นผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร (เวลาท้องถ่ินทีเ่วียดนาม 

เท่ากับประเทศไทย) นําท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่
ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขต
จังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 
1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่เป็นแหล่งปลูกผักและ
ผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความ
หลากหลายของชาติพันธ์ุมากที่สุดในเวียดนามด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูก
พัฒนาข้ึนเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)เฝอเวียดนาม 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บ้านก๊ัตก๊ัตเปน็หนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้

และเป็นที่รู้จักกันดวี่าเปน็หมูบ่า้นของชนกลุ่มน้อยชาวม้งดํา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้
ตั้งอยู่ด้านล่างของหุบเขาเมืองหัว ซ่ึงเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวที่สําคัญในซาปา  บริเวณโดยรอบหมู่บ้าน Cat Cat
ล้อมรอบด้วยนาข้ันบนัได,  เขียวชอุ่มและนํ้าตกที่สวยงามจากนัน้นําทา่นชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ
นําสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้ งของพ้ืนบ้านของเมืองซาปาได้ตาม
อัธยาศัย 

วันที่หนึ่ง         ท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย-เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขา-ตลาดคนเดินซาปา 
 อาหาร เที่ยง,เย็น      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่2) เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด 

ที่พัก : Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 
 
 
 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที3่) 

พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)จําลองไฮไลท์ของที่
เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา ไฮไลท์เลยคือประตูสวรรค์ที่คล้าย
กับยกบาหลีไว้ที่นี ้นอกจากนี้ยังมีเครื่องดืม่จําหน่ายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือและพักดื่มเครื่องดื่ม เพลิดเพลินกับสายหมอก
จางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟนิอิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษนั่งรถไฟวินเทจจากซาปาสู่สถานีกระเช้า นําท่านพิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟา้
จากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน(ราคาทัวร์รวมค่ารถไปและกระเช้าแล้ว)ซ่ึงเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานี
ที่หุบเขาเมืองMuong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป็นระบบรถ กระเช้า
สามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลราว 3,000 เมตร 
จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ข้ัน เพ่ือไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 
นาที เทียบกับการเดินเท้าข้ึนเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน  

เที่ยง         รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อที4่)พิเศษ! บุฟเฟต่V์an Sam Fanxipan 

วันที่สอง  เมืองซาปา–Moana Sapa Cafe-นัง่รถไฟวนิเทจรางใหม–่พิชิตหลังคาอนิโดจีน ฟานซิปนั-เมอืงลาวไก–
ตลาดก๊กเล๊ียว 
                              ่ ็                                                                                                                      
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 บ่ายนําท่านเดนิทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสอง
ข้างทาง ตลาดก๊กเล๊ียว (COC LEU MARKET) เปน็ตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ที่นีจ่ะมีเส้ือผ้า 
กระเป๋า ของเล่น เด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วยนักทอ่งเที่ยว
สามารถเลือกชมและชิมผลไม้ สดๆ ได้ทีต่ลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้อกีด้วย 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 
       ที่พัก : Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
       ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 
 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้านOtopเลือกซ้ือสินค้าของฝากตามอัธยาศัย นําท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc 
Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ช่ืนชมความงาม นําทุก
ท่านถ่ายภาพกับ โบสถ์ใหญ่ฮานอย หรือ มหาวิหารเซนต์โยเซฟโบสถ์สไตล์นีโอกอธิคโรมันนี้ตั้งอยู่ใจกลางฮานอย สร้าง
ความแตกต่างที่ชัดเจนในเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพุทธศาสนกิชนแห่งนี้ เป็นโบสถ์รูปแบบนโีอกอธิค สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษที ่
19 โดยมีต้นแบบเป็นวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส โบสถ์นี้เป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดใน
ฮานอย และยังมีช่ือเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวด้วย มหาวิหารเซนต์โยเซฟแห่งนี้ก่อสร้างข้ึนตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ายึด
ครองฮานอยในช่วงแรกๆ ถือเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนยีลที่โดดเด่นมากของฮานอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)พิเศษ! บุฟเฟต่ ์SEN อาหารนานาชาต ิ

วันที่สาม  เมืองลาวไก–เมืองฮานอย–แวะร้าน OTOP –วัดเฉินก๊วก–โบสถ์ใหญ่ฮานอย–ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปปิ้ งถนน 36 สาย– 

ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย–ท่าอากาศยานดอนเมือง อาหาร เช้า,เที่ยง     



นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ
แห่งนี้มีตํานานกล่าวว่า ในสมัยที่ เวียดนามทําสงคราม สู้รบกับ
ประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยัง
ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย 
เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัว
หนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน 
หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทําสงครามอีก
ครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นําท่าน อิสระช้อปปิ้ ง ถนน 36 สายมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผ้า รองเท้า ของที่ ระลึกต่างๆ  
 

เย็น  ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายเมืองฮานอยประเทศเวียดนามเพ่ือเดินทางกลับสู่   
ประเทศไทย พิเศษแถมฟร!ี!บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปังประจําชาติเวียดนามท่านละ1ช้ิน 

 
20:50 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน AIRASIAเที่ยวบินที่FD645 
22:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดิภาพ 

 

*********************************** 

 
 

 
►เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโค
วิด19 ครบ 2เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนของ
หน่วยงาน ณ ประเทศนั้นๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร) 

 

►เงื่อนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
 การเดนิทางครั้งนี้จะต้องมีจํานวน15ท่านข้ึนไปกรณีไม่ถึงจํานวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่ีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรอืยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 

วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณทีี่ผู้เดนิทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางตอ่) 

โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
 ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 
 การจองทวัรแ์ละชําระค่าบริการ 

- กรุณาชําระค่ามดัจํา ท่านละ 8,000 บาท 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ15-20วันก่อนออกเดินทาง กรณบีริษัทฯต้องออกตัว๋หรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่าน

จําเป็นต้องชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทกําหนดแจ้งเท่านั้น 



**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ
และจํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้น
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
(บรษัิท ดาํเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ปน็เงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น  )ตัว๋กรุป๊ไม่สามารถ
Upgradeทีน่ั่งเปน็ Business Classได ้และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตัว๋กรุป๊เท่านัน้ไม่สามารถเล่ือนวนัได้ (  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการหรือ ระดบัใกล้เคียงกัน 

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรมไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่าย
พักเด่ียวเพ่ิม)กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักใน

เมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
5. เจ้าหน้าทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
6. ค่านํ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ Air Asia สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเครือ่ง 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่
บริษัททําไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทวัร ์
9. ค่ารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าทําหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทค่์าพนักงานยก

กระเป๋าที่โรงแรม เปน็ตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน และไดท้ําการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ท่านละ800บาท/ท่าน สําหรบัหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจและนํ้าใจจากท่าน 

หมายเหต ุ:กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าทา่นได้ยอมรบัเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆทัง้หมด 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณทีีม่ีผู้รว่มคณะไมถึ่ง15 ท่าน 
2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพ่ิมหากสายการบนิมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดนิทาง 



3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบนิโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้ส้ินหากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบนิ, การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเนือ่งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมือ่ท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด 
7. รายการนี้เปน็เพียงข้อเสนอทีต่้องไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งห้องพัก เปน็สิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุป๊ที่เข้าพักโดยมีห้องพักสําหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด้ 
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับความพรอ้มให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้
9.กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรณุาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง 
มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10.มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน้ 
11.ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดนิทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  


