
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CODE: VFD01 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D 3N BY FD 

VFD01 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4วนั 3คนื 
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี 

Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา 
นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน 

เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปป้ิงจุใจบนถนน 36สาย 
พิเศษ! เฝอเวียดนาม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด+ SEN Buffet อาหารนานาชาต ิ

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก  พักเดี่ยวเพ่ิม ที่นั่ง หมายเหต ุ

07-10 กรกฎาคม 2565 14,888  
 

ไม่มีราคาเด็ก 

 
 

2,500 

25   

14-17 กรกฎาคม 2565 14,888 25 
21-24 กรกฎาคม 2565 14,888 25 
28-31 กรกฎาคม 2565 14,888 25 

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:    FD644 DMK-HAN   18:30-20:20   
RETURN       :     FD645 HAN-DMK  20:50-22:40  
 



 

 

 
 

 

 
 

15:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน 
Air Asia โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

18:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA เท่ียวบิน
ท่ี FD644 

20:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นท่ีเวียดนามเท่ากับประเทศไทย) น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองฮานอย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี1) เมนูเฝอเวียดนาม 
ท่ีพัก : First Eden Hanoi / CWD Hanoi 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน
เดินทาง 

 
เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี2) 

เดินทางสู่  เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ
เวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมือง
ต้ังอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่ีน่ีเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมือง
หนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาท่ีมีความหลากหลาย
ของชาติพันธ์ุมากท่ีสุดในเวียดนามด้วย ในอดีตเมืองน้ีถูก
พัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยท่ีเวียดนาม
เป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส น าท่านแวะร้าน OTOP เลือกซ้ือ
สินค้าของฝากตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี3) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บ้าน

ชาวเขาเผ่าม้งด า หมู่บ้านชาวกลุ่มน้อย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านน้ีและชมแปลงนาข้าวแบบข้ันบันได จากน้ัน
น าท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆน าสินค้ามา
ขายท่ามกลางบรรยากาศท่ีหนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปป้ิง
ได้ตามอัธยาศัย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี4) เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซ
ลมอล ไวน์แดงดาลัด 
ท่ีพัก : Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 
 
 

วันท่ีหน่ึง         ท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย-เมืองฮานอย                                             อาหาร เย็น      

วันท่ีสอง       เมืองฮานอย–เมืองซาปา-แวะร้าน OTOP-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village–ตลาดคนเดินซาปา          อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น      
 



 

 

 
 
 
 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี5)  
พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ ่(MOANA SAPA CAFÉ)  จ าลองไฮไลท์ของท่ีเท่ียว
แต่ละท่ีมารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปด้วยภูเขา นอกจากน้ียังมีเคร่ืองดื่มจ าหน่ายให้ท่าน
ได้พักดื่มเคร่ืองดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟนิ 

 
พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ น่ังรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า น าท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟา้
จากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไปและกระเช้าแล้ว) ซ่ึงเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีท่ี
หุบเขาเมืองMuong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย 
สายยาวท่ีสุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากน้ันต้องปีน
บันไดอีก 600 ขั้น เพ่ือไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันน่ังได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดิน
เท้าขึ้นเขา ท่ีจะต้องใช้เวลาเกือบท้ังวัน  

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี6) พิเศษ! บุฟเฟต่์ Van Sam Fanxipan 
บ่าย           น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง       

ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดท่ีอยูต่ิดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ท่ีน่ีจะมี เสื้อผ้า กระเป๋า ของ 
 
 

วันท่ีสาม       ซาปา–Moana Sapa Cafe-น่ังรถไฟวินเทจรางใหม่–พิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปัน-เมืองลาวไก–ตลาดก๊กเลี๊ยว                                                                                                                         
-                                                                                                                                                                                       อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                                                                                                                     

 



 

 

 
 
เล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเท่ียวสามารถเลือกชมและ
ชิมผลไม้สดๆ ได้ท่ีตลาดแห่งน้ีนอกจากน้ันยังสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้อีกด้วย 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี7) 
      ท่ีพัก : Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
     ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี8) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้าน Otop เลือกซ้ือสินค้าของฝากตามอัธยาศัย น าท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc    
Pagoda) เป็นวัดท่ีอยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรม
จีนโบราณ มีความร่มร่ืน และบรรยากาศดี จึงเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท้ังท่ีชื่นชมความงาม น าชม วัดหง็อกเซิน วัด
โบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตัวน้ีคือเต่าศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตัว
ท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาช้านาน 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี9) พิเศษ! บุฟเฟต่์ SEN อาหารนานาชาติ 
  น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ   
แห่งน้ีมีต านานกล่าวว่า ในสมัยท่ี  เวียดนามท าสงคราม สู้รบกับประเทศ
จีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เม่ือได้มา
ล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ีได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงได้รับดาบ
วิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์
ได้รับดาบมาน้ัน พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกคร้ังและได้รับชัยชนะ
เหนือประเทศจีน ท าให้บ้านสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้
น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่าน อิสระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย มี
สินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของท่ี 
ระลึกต่างๆ  

เย็น ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย 
เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย พิเศษ
แถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหม่ี หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง
ประจ าชาติเวียดนาม ท่านละ1ช้ิน 

20:50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD645 
22:40 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

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

 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. ผู้เดินทางท่ีถือสัญชาติไทย (ใช้หนังสือเดินทางไทย) ท่ีมีก าหนดเดินทางถึงประเทศไทยทางอากาศและทางบก ตั้งแต่วันท่ี 1 
มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ ไม่ต้องเข้ารับการกัก 
 

วันท่ีสี่           เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – แวะร้าน OTOP – วัดเฉินก๊วก – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปป้ิงถนน 36 สาย – ท่า
อากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                                                         อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น     
                                          



 

 

 
 
ตัวหรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ท้ังน้ี ผู้เดินทางท่ีถือสัญชาติไทยต้องน าหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-
19 ด้วยวิธี Professional ATK หรือ RT-PCR ติดตัวมาด้วย 
3.เอกสาร THAILAND PASS (ส าหรับชาวต่างชาติเท่าน้ัน) 
 
►เง่ือนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
2.ประกันสุขภาพหรือการเดินทางท่ีมีความคุ้มครองข้ันต ่า 10,000 USD ส าหรับการรักษา โควิค-19 (ส าหรับชาวต่างชาติเท่าน้ัน) 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่า
ทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ปน็เงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เด่ียวเพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมือง
ใกล้เคียงแทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 



 

 

 
  

5. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกันครอบคลุมการรักษา
เท่าน้ัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันน้ีโดยท้ังน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเท่ียว ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้และ
บริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ท้ังหมด  
 



 

 

 
 
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคยีงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันกอ่นการเดินทาง มิฉะน้ัน 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 


