
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VWE12 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วนั2คนื 
ซาปา นาข้ันบันได ชมวิวแบบพาโนรามาซาปา มนตร์เสนห์่แห่งขุนเขาทีเ่วียดนาม  

เช็คอนิแลนด์มาร์คใหม่ ถ่ายภาพสุดชิค!! MOANA SAPA CAFÉ เทีย่วชม หมู่บา้นชาวเขากั๊ตกั๊ต 
นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานกีระเช้า พิชติยอดเขาฟานซปิ�น หลังคาแห่งอนิโดจีน 

เยือนเมอืงหลวงอนัทรงเสน่ห์ทีฮ่านอย โบสถ์ใหญ่ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปป�้ งถนน 36สาย  
พิเศษ! เฝอเวียดนาม + ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลดั + SEN Buffet อาหารนานาชาติ 

 

เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile Airways (WE) นํ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 
 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก  

(บาท) 

พักเด่ียว / เดินทาง

ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหตุ 

08-10 มกราคม 66 14,888  

 

 

 

ไมม่ีราคาเด็ก 

(Infant 0-2 ป�  

6,500 บาท) 

 

 

 

 

 

2,500 

 

25   

22-24 มกราคม 66 14,888 25 

05-07 กมุภาพันธ์ 66 14,888 25 

12-14 กมุภาพันธ์ 66 14,888 25 

19-21 กุมภาพันธ์ 66 14,888 25 

26-28 กมุภาพันธ์ 66 14,888 25 

05-07 มนีาคม 66 14,888 25 

12-14 มนีาคม 66 14,888 25 

19-21 มีนาคม 66 14,888 25 

26-28 มนีาคม 66 14,888 25 



 FLIGHT:  
DEPARTURE:    WE560    BKK-HAN    07.40-09.35   
RETURN       :     WE565    HAN-BKK    20.25-22.20  

 

 

 

04.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Smile 

Airways (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร  

07.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Thai Smile Airways 

(WE) เที่ยวบินที่ WE560 

09.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นําท่านผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศ

ไทย) นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซ่ึงต้ังอยู่ทางภาคเหนือของ

ประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัว

เมืองต้ังอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี

อากาศหนาวเย็นตลอดป� เป�นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของ

เวียดนาม เป�นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์

มากที่สุดในเวียดนามด้วย เพราะในอดีตเคยเป�นเมืองข้ึนของ

ฝร่ังเศส ทําให้เวียดนามมีการสถานที่ต่างๆคล้ายเมืองของฝร่ังเศส 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เฝอเวียดนาม ต้อนรับการเดินทางสู่เวียดนามกับก๋วยเต๋ียวที่เป�นเมนูประจําประเทศ

เวียดนาม นํ้าซุปใส สีนํ้าตาลเล็กน้อย นํ้าซุปหอมเคร่ืองเทศ มีรสชาติหวานเค็มกลมกล่อม และที่สําคัญกลิ่นนํ้าซุปต้องหอม 

และรสหวานที่ได้จะเป�นหวานจากกระดูกเนื้อที่ใช้เวลาในการต้มยาวนาน เส้นเฝอเหนียวนุ่ม 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต เป�นหนึ่งในหมู่บ้านเลก็ๆที่เกา่แกท่ีสุ่ดในภูมิภาคนี้และเป�นที่

รู้จักกันดีว่าเป�นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวม้งดํา ชมวิถีชีวิตความเป�นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้  หมู่บ้านนี้ต้ังอยู่ด้านล่าง

ของหุบเขาเมืองหัว ซ่ึงเป�นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวที่สําคัญในซาปา  บริเวณโดยรอบหมู่บ้าน Cat Cat ล้อมรอบด้วยนาข้ันบันได,  

เขียวชอุ่มและนํ้าตกที่สวยงามจากนั้นนําท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนําสินค้ามาขายท่ามกลาง

บรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปป�้ งของพ้ืนบ้านของเมืองซาปาได้ตามอัธยาศัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด 

 ที่พัก : Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

 ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง 

 

 

วันทีห่นึ่ง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติโหนย่บ่าย – เมอืงซาปา – หมู่บา้นชาวเขา - ตลาดคนเดินซาปา                          
 อาหาร เที่ยง, เย็น      



 

 
 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3)  

พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ� (MOANA SAPA CAFÉ)  จําลองไฮไลท์ของที่เทีย่วแต่ละทีม่า

รวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา ไฮไลท์เลยคือประตูสวรรค์ที่คล้ายกับยกบาหลีไว้ที่นี้ 

นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองด่ืมจําหน่ายให้ท่านได้เลือกซ้ือและพักด่ืมเคร่ืองด่ืม เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศ

สุดฟ�น อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 

 

พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นําท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ�าจากซา

ปาไปยังยอดเขาฟานซิป�น (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟและกระเช้าแล้ว) ซ่ึงเป�นเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมือง 

Muong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป�นระบบรถ กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดใน

เวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องป�นบันไดอีก 600 ข้ัน เพ่ือ

ไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที4่) พิเศษ! บุฟเฟ�ต์ Van Sam Fanxipan 

บ่าย     นําท่านเดินทางสู่ เมอืงลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง ตลาด
กก๊เลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป�นตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ทีน่ี่จะมี เสือ้ผ้า กระเป�า ของเลน่เด็ก และ
สินค้าอกีมากมายหลายอยา่ง ด้านหนา้ก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นกัท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไมส้ดๆ ได้ที่
ตลาดแห่งนี้นอกจากนัน้ยังสามารถเลอืกซ้ือเป�นของฝากได้อีกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่5) 

 ที่พัก : Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

 ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง 

วันทีส่อง    เมืองซาปา – Moana Sapa Café – นั่งรถไฟวินเทจรางใหม ่– พิชิตหลังคาอนิโดจีน ฟานซิป�น – เมอืงลาวไก –              
ตลาดก๊กเลีย๊ว                                                                 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                     

 



 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้าน Otop เลือกซ้ือสินค้าของฝากตามอัธยาศัย นําท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc   

Pagoda) เป�นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาป�ตยกรรมจีน

โบราณ มีความร่มร่ืน และบรรยากาศดี จึงเป�นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ช่ืนชมความงาม นําทุกทา่นถ่ายภาพกับ โบสถ์ใหญ่

ฮานอย หรือ มหาวิหารเซนต์โยเซฟ โบสถ์สไตล์นีโอกอธิคโรมันนี้ต้ังอยู่ใจกลางฮานอย สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในเมืองที่

เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนแห่งนี้ เป�นโบสถ์รูปแบบนีโอกอธิค โดยมีต้นแบบเป�นวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส โบสถ์นี้เป�น

ศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีใ่หญ่ที่สุดในฮานอย และยังมีช่ือเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวด้วย ก่อสร้างข้ึนต้ังแต่สมัยที่

ฝร่ังเศสเข้ายึดครองฮานอยในช่วงแรกๆ ถือเป�นต้นแบบของสถาป�ตยกรรมแบบโคโลเนียลที่โดดเด่นมากของฮานอย  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) พิเศษ! บุฟเฟ�ต์ SEN อาหารนานาชาติ 

นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมือง

ฮานอย ทะเลสาบ   แห่งนี้มีตํานานกล่าวว่า ในสมัยที่  

เวียดนามทําสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่ง

เวียดนามได้สงครามมาเป�นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถ

เอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย 

เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่า

ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือทํา

สงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมา

นั้น พระองค์ได้กลับไปทําสงครามอีกคร้ังและได้รับชัย

ชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึก

สงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ 

นําท่าน อิสระช้อปป�้ ง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป�า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ ระลึกต่างๆ  

เย็น ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  

20.25 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Thai Smile Airways (WE) เที่ยวบินที่ WE565 

22.20 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

  
 

วันทีส่าม  เมืองลาวไก – เมอืงฮานอย – แวะร้าน OTOP – วัดเฉนิก๊วก –โบสถ์ใหญ่ฮานอย– ทะเลสาบคืนดาบ –  ช้อปป�้ งถนน            
  36 สาย –ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                อาหาร เช้า,เที่ยง
                                         



► เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจํานวน 15 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะ

ทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเป�นต้องชําระค่า

ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั้น 

**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

• *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

• *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป�นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไม่สามารถรีฟ�นด์เป�นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   )ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่งเป�น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้(  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่านํ้าหนักกระเป�าสายการบิน Thai Smile Airways (WE) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7 

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย

ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททาํไว้ 

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากดัที่มกีารตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร์ 



8. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

9.  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนํ้าใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธใินการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 

 

 

 

 


