
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

CODE: TG83  เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วนั 2 คนื BY TG 

 
สมัผสัความหนาวที$เวยีดนาม สดุฟิน ซาปา ฮานอย  

สมัผสัความสวยงามของธรรมชาต ิขนุเขา สายนํ /า ทุง่นา และนาข ั/นบนัได  ซาปา เป็นเมอืงตากอากาศบน 
หบุเขาที$อากาศเย็นสบายท ั/งปี เที$ยวหมูบ่า้นชาวเขา ชมนาข ั/นบนัได ววิแบบพาโนรามา  

และไดน้ ั$งกระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปินั  
เยอืนเมอืงหลวงฮานอย  ชอ้ปปิ/ งจใุจที$ถนน 36 สาย   

  ** พกัซาปา 1 คนื ลาวไก 1 คนื ** ฟร ีWifi On BUS  ** 

!! พเิศษสดุ เฝอเวยีดนาม + ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล +Sen Buffet อาหารนานาชาต ิ

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  
 ฟร ีWIFI ON BUS ฟร ีเสื/อยดืเวยีดนาม ทา่นละ 1 ตวั 

ไฟลท์บนิ  

Departure  :  BKK  – HAN TG560   07.45 – 09.35 
Return        :  HAN – BKK  TG565   20.25 – 22.15 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี 

Infant 

พกัเดี$ยว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิ$ม 
ที$น ั$ง หมายเหต ุ

16 – 18 พ.ย. 2562 9,888  

 

4,500 25  

30 พ.ย. – 2   ธ.ค   2562 10,888 4,500 25  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัแรก           ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ -  ทา่อากาศยาน นอยไบ ฮานอย  - เมอืงซาปา - หมูบ่า้นชาวเขา 
Cat Cat Village - ตลาดคนเดนิซาปา                                           �อาหารกลางวนั, เย็น 

   04.30 น.       � พรอ้มกนัที$ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ั/น 4 ประต ู  
เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย เจา้หนา้ที$ใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึ/น
เครื$อง (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจากเจา้หนา้ที�) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทาง
เจา้หนา้ที�สายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

07.45 น.        ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที$ยวบนิที$ TG560 **มบีรกิารอาหารบน
เครื$อง** 

09.35 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
รับกระเป๋าและสัมภาระ นําท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศ จากนั�น นําท่าน
เดินทางขึ�นสู่ เมืองซาปา ระหว่างท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อัน
สวยงามของขุนเขา ทะเลหมอก และนาขั �นบันได ผ่านชนเผ่าต่างๆ
สองขา้งทาง  และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสดุๆ ชว่งหนา้หนาวของ
ซาปาจะมโีอกาสไดช้มและสมัผัสหมิะ เพราะซาปามหีมิะตกเกอืบทกุปี 
ไตร่ะดับความสงู คดเคี9ยวของเสน้ทาง ตามไหลเ่ขา  

เที$ยง              �บรกิารอาหารเที$ยง ณ ภตัตาคาร (มื/อที$1)  เมนพูเิศษ!! เฝอเวยีดนาม 
บา่ย นําท่านเดนิทาง สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village  หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา หมูบ่า้นชาวกลุม่นอ้ยดู

นาข ั/นบนัไดของชาวเขา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนี�และชมแปลงนาขา้วแบบขั �นบนัได 
จากนั�น นําท่านชม ตลาดคนเดนิซาปา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิ�น จะมชีาวเขาเผ่าต่างๆนํา
สนิคา้มาขายในยามเชา้ ทา่มกลางบรรยากาศที�หนาวเย็นและไอหมอก อสิระชอ้ปปิ�งไดต้ามอธัยาศัย  

คํ$า                 �บรกิารอาการคํ$า ณ ภตัตาคาร (มื/อที$2) เมนูพเิศษ !! ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวนแ์ดง 
:  พกัที$  Chapa Dew Boutique Sapa Hotel  หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

21 – 23   ธ.ค   2562 12,888  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

 

 

4,500 25  

4 – 6   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

11 – 13   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

18 – 20   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

25 – 27   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

22 – 24   ก.พ   2563 12,888 4,500 25  

29 – 2   ม.ีค   2563 12,888 4,500 25  

7 – 9   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  

14 – 16 ม.ีค. 2563  11,888 4,500 25  

21 – 23   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  

28 – 30   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

วนัที$สอง         น ั$งรถไฟวนิเทจ – พชิติหลงัคาอนิโดจนี(ฟานซปินั)– นํ /าตก Silver Water Fall – ลาวไก           
                                                                                                                    �อาหารเชา้,เที$ยง,เย็น 

เชา้  � ร บั ป ระท าน อ าห ารเช้า  ณ  ห้อ งอ าห ารข อ งโรงแรม (มื/อ 3 ) 
 นําท่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษ น ั$งรถไฟวนิเทจ จากซาปาสูส่ถานีกระเชา้ นํา
ทา่น พชิติหลงัคาอนิโดจนี กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซปินั 
(ราคารวมคา่รถไฟและกระเชา้ขึ/นแลว้) ซึ�งเป็นเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" โดย
มสีถานีที�หุบเขาเมอืงหัว (Muong Hoa) ห่างจาก
เมืองซาปาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 
กโิลเมตร เป็นระบบรถกระเชา้สามสาย สายยาว
ที�สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานี
สุดทา้ยอยู่สูงจากระดับนํ�าทะเลราว 3,000 เมตร 
จากนั�นตอ้งปีนบันไดอกี 600 ขั �น เพื�อไปถงึยอด
เขารถกระเชา้แต่ละคันนั� งได ้35 คน ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดนิเทา้
ขึ�นเขา ที�จะตอ้งใชเ้วลาเกอืบทั �งวนั นําทา่นชมจดุชมววิสงูสดุของหลังคาอนิโดจนี 

เที$ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มื/อ4) พเิศษ !!! เมน ูบฟุเฟ่นานาชาต ิ

บา่ย นําท่านเดนิทางไปชม นํ /าตก Silver Water Fall นํ /าตกสเีงนิ เป็นนํ�าตกที�สวยงามที�สุดในเมืองซาปา 
ไหล  จากยอดเขาฟานซปัีน ซึ�งสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร 
มหีลายระดับ สายนํ�าลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาจะไดพ้บกบับรรยากาศที�สวยงาม จากนั�น เดนิทางสูเ่มอืงลาวไก 
ระหวา่งทางชมทัศนยีภาพ ขนุเขาที�สวยงาม 

คํ$า   � รบัประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคาร(มื/อ5) 
ที$พกั : Lao Cai Royal Hotel / Red River View Hotel หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที$สาม              ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – ชอ้ปปิ/ งถนน 36 สาย – สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                
                                                                                                                                � อาหารเชา้ ,กลางวนั  

 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มื/อ6) 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย จากนั�น นําท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 

ทะเลสาบแหง่นี�มตํีานานกลา่ววา่ ในสมัยที�เวยีดนามทําสงคราม สูร้บ
กบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่
ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้ักที ทําใหเ้กดิความทอ้แท ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

พระทัย เมื�อไดม้าลอ่งเรอืที�ทะเลสาบแหง่นี�ไดม้ปีฎหิารยเ์ตา่ขนาดใหญต่ัวหนึ�งไดรั้บดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์
เพื�อทําสงครามกบัประเทศจนี หลังจากที�พระองคไ์ดรั้บดาบมานั�น พระองคไ์ดก้ลับไปทําสงครามอกีครั �ง และ
ไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบ้า้นสงบสุข เมื�อเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองค์ไดนํ้าดาบมาคืน ณ 
ทะเลสาบแห่งนี� จากนั�น นําท่านชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณและ
เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญซ่ึ�งมคีวามเชื�อวา่ เตา่ตัวนี�คอืเตา่ศักดิQสทิธิQ 1 ใน 2 ตัวที�อาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี�มา
เป็นเวลาชา้นาน  

เที$ยง            �บรกิารอาหารเที$ยงบนเรอื (มื/อที$7)เมนพูเิศษ !! บฟุเฟ่ต ์Sen อาหารนานาชาตกิวา่ 200ชนดิ 

 

 

 

 

 

จากนั�น เชญิท่านอสิระชอ้ปปิ/ งถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ 
รองเทา้ ของที� ระลึกต่างๆ ฯลฯ ระหว่างทางนําท่านเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ รา้น OTOP 
จําหน่ายสนิคา้พื�นเมอืงของชาวเวยีดนาม  จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ  

20.25  น.       เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที$ยวบนิที$  TG565 **มบีรกิารอาหารบนเครื$อง** 
22.15  น.      เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี$ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื$องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี$ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื$อใหท้า่นทอ่งเที$ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ื$อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั/งนี/จะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึ/นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�ม(ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง   
   บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
2.ในกรณีที$ลกูคา้ตอ้งออกต ัuวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั/ง มฉิะน ั/นทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั/งส ิ/น  
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท  
   กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัTวหรอืวซีา่ใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืตามที�บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นั�น 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ
และจํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทาง
บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื�องจากเป็นราคาตัTวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิQที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น รวมถงึเมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิQ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  
 

5.อตัราคา่บรกิารนี/รวม  
1. คา่ตัTวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีที�พักเต็มหรอืชว่งไฮ
ซซีั�น 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ /าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื$อง 30 กโิลกรมั ถอืขึ/นเครื$องได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย
เครื�องบนิตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํ�าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที�สายการบนิ
เรยีกเก็บ  
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที�บรษัิททํา
ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 
ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
7.คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
6.อตัราคา่บรกิารนี/ไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ�ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัTวเครื�องบนิ หรอืไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ /าใจจากทา่น  
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั/งหมดก่อนทําการจอง เพื$อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมื$อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั/งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื$อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั/งหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิQที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิQการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิQในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีง
กนั  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ   
12. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที�บรษัิท
ทําไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


