
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

VFD16 เวียดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4วนั3คนื 
ซาปา นงัรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสูส่ถานกีระเชา้ พิชิตยอดเขาฟานซปิน หลังคาแห่งอนิโดจีน 

Check in แลนดม์าร์คใหม่ MOANA SAPA CAFÉ เทยีวชมหมู่บ้านชาวเขากัตกตั 
เปดประสบการณหวาดเสียวแบบ 360 องศา สะพานแก้วมังกรเมฆ สะพานแก้วแห่งแรกของเวียดนาม 

เยือนเมอืงหลวงฮานอย โบสถใ์หญ่ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปงถนน36สาย  
 

พัก โรงแรม 4 ดาวทกุคนื ลาวไก  ซาปา ฮานอย  

เต็มอมิ Van sam fanxipan บุฟเฟต์นานาชาติ  + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลดั 
 

เดินทางโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD)   

นาํหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือง 20 Kg. / CARRY ON 7 kg. 
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วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่

(บาท) 

ราคาเดก็ 

(บาท) 

พักเดยีว / เดนิทาง

ท่านเดียว เพิม (บาท) 

ทนัีง หมายเหตุ 

09-12 กมุภาพันธ์ 66 13,888 

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2

ป 2,500 บาท) 

4,500 

25  

10-13 กุมภาพันธ ์66 14,888 25  

11-14 กุมภาพันธ์ 66 14,888 25  

16-19 กุมภาพันธ ์66 14,888 25  

17-20 กุมภาพันธ์ 66 14,888 25  

18-21 กุมภาพันธ์ 66 14,888 25  

23-26 กมุภาพันธ์ 66 14,888 25  

24-27 กมุภาพันธ์ 66 14,888 25  

25-28 กุมภาพันธ ์66 14,888 25  

02-05 มีนาคม 66 15,888 25  

03-06 มีนาคม 66 15,888 25  

04-07 มีนาคม 66 15,888 25  

09-12 มีนาคม 66 14,888 25  

10-13 มนีาคม 66 14,888 25  

11-14 มีนาคม 66 14,888 25  

16-19 มีนาคม 66 14,888 25  

17-20 มนีาคม 66 14,888 25  

18-21 มีนาคม 66 14,888 25  

22-25 มนีาคม 66 14,888 25  

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:    FD9640 DMK-HAN 12.50-14.35   
RETURN       :     FD9641 HAN-DMK 15.05-16.55 
 
 

วันที โปรแกรมท่องเทียว เช้า เทียง เย็น โรงแรม 

1 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาติโหน่ย
บ่าย – เมืองลาวไก    Lao Cai Royal Hotel 4* หรือ 

โรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

2 
นงัรถไฟวินเทจและกระเช้าไฟฟาพิชิตยอดเขาฟานซิปน – 
หมู่บ้านชาวเขากัตกตั - โมอานา่ คาเฟ - ตลาดคนเดินซาปา    Azure Sapa Hotel 4 *  

หรือโรงแรมระดับใกล้เคยีงกนั 

3 
เมอืงซาปา -  สะพานแก้วมงักรเมฆ  - เมอืงฮานอย -  แวะ
ร้าน Otop -  ทะเลสาบคนืดาบ - ช้อปปง ถนน 36 สาย    Halais Hotel Hanoi 4*  

หรือโรงแรมระดับใกล้เคยีงกนั 

4 
หมู่บ้านเครืองปนดนิเผาบ๊าตจา่ง – วัดเฉินก๊วก -  ทะเลสาบ
ตะวันตก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศ
ยานดอนเมอืง   
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10.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air 

Asia โดยมีเจ้าหน้าทบีริษัทฯคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร  

12.50 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA เทียวบินที 

FD9640 

14.35 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถินทีเวยีดนาม 

 เท่ากับประเทศไทย) นําท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองขา้งทาง เปนสองเมืองสําคัญใน

จังหวัดบริเวณชายแดนกับประเทศจีน เมืองแรกเปนทีรู้จักกันดีในฐานะจุดทําการค้าทีสําคัญ ส่วนเมืองหลังเปนเมืองภูเขา

ทีมีชือเสียงด้านการท่องเทียวในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมืองชายแดนแห่งนีถูกปดหลังจากเวียดนามทํา

สงครามกับจีนใน พ.ศ. 2522 ตังแต่เปดใหม่ใน พ.ศ. 2536 กลายเปนศูนย์กลางการท่องเทียวทสีําคัญ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืที1)  

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

  ชอืโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวนัเดินทาง 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที2)  

08.30 น.    พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นังรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นําท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเชา้ไฟฟาจาก

ซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไปและกระเช้าแล้ว) ซึงเปนเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานทีีหุบเขา

เมือง Muong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เปนระบบรถกระเช้าสามสาย สายยาว

ทีสุดในเวียดนาม รวม 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับนําทะเลราว 3,000 เมตร จากนันต้องปนบันไดอีก 600 ขัน 

เพือไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนังได้ 35 คน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเท้าขึนเขา ทีจะต้องใช้

เวลาเกือบทังวัน  

 

 

 

 

 

 
 
 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวัน (มอืที3) พิเศษ! บุฟเฟต์ Van Sam Fanxipan 

  นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่้านชาวเขากตักตั Cat Cat Village  เปนหนึงในหมู่บา้นเล็กๆทีเกา่แกท่สีุดในภูมิภาคนีและเปนทรีู้จกั

กนัดีว่าเปนหมู่บ้านของชนกลุม่น้อยชาวม้งดํา ชมวิถีชีวิต

ความเปนอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี  หมูบ่้านนีตังอยู่

ด้านล่างของหบุเขาเมอืงหัว ซึงเปนพืนทเีพาะปลูกขา้วที

สําคัญในซาปา  บริเวณโดยรอบหมู่บา้น Cat Cat ลอ้มรอบ

ด้วยนาขนับันได,  เขียวชอุ่มและนาํตกทสีวยงาม จากนนันาํ

ท่านชม ตลาดคนเดนิซาปา จะมีชาวเขาเผ่าตา่งๆนาํสนิค้ามา

ขายท่ามกลางบรรยากาศทีหนาวเยน็และไอหมอก อิสระช้อป

ปงของพืนบา้นของเมอืงซาปาได้ตามอัธยาศัย พาทา่น

เช็คอินแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอานา่ ซาปา คาเฟ 

วนัทีหนงึ         ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก                  อาหาร  เย็น      

วันทสีอง         นังรถไฟวนิเทจและกระเช้าไฟฟาพิชติยอดเขาฟานซิปน – หมู่บ้านชาวเขากตักตั - โมอานา่ ซาปา คาเฟ - ตลาดคนเดินซาปา                                       

                              อาหาร เช้า, เทยีง, เย็น
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(MOANA SAPA CAFÉ)  จําลองไฮไลท์ของทีเทยีวแต่ละทีมารวมไว้ใหท้่านได้ถ่ายรูปทา่มกลางบรรยากาศทีโอบลอ้มไปดว้ย

ภูเขา ไฮไลท์เลยคอืประตสูวรรค์ทีคลา้ยกับยกบาหลีไวท้นี ี นอกจากนียังมเีครืองดืมจําหนา่ยใหท้่านไดเ้ลือกซือและพักดืม

เครืองดืม เพลิดเพลนิกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟน อิสระถา่ยภาพตามอธัยาศัย (ราคาไม่รวมค่า

เครืองดืม) 

จากนันนําท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนําสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศทีหนาวเย็นและไอหมอก 

อิสระช้อปปงของพืนบ้านของเมืองซาปาได้ตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืที4) ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดงดาลัท 

ทพัีก : Sapa Coonvention Center Hotel 4* / Azure Sapa Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

 ชอืโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวนัเดินทาง 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที5)  

  พาทุกท่านเปดประสบการณ์ความหวาดเสียวที Rong May Glass Bridge หรือ สะพานแก้วมังกรเมฆ กับระดับความสูง

จากพืนด้านล่าง 300 เมตรและสูงจากระดับนําทะเลถึง 2,200 เมตร ทางขึนจะให้ผู้เข้าชมมาจากทางลิฟต์แก้วขึนไปสู่

ระเบียงด้านบน เพือเดินในทางเดินกระจกทอดยาวไปจนถึงระเบียงชมวิวแก้วกับวิว 360 องศาท่ามกลางเมฆหมอกและ

ธรรมชาติปาเขียวขจีของเมอืงซาปา บนสะพานนีเราจะได้ชมทศันยีภาพของเส้นทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา Hoang 

Lien Son จากมุมสูงและมียังลิฟต์แก้วกลางแจ้งสูงประมาณ 300 เมตรด้วย  สวยงามเหนือคําบรรยายจริงๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทสีาม           เมืองซาปา -  สะพานแก้วมังกรเมฆ  - เมอืงฮานอย -  แวะร้าน Otop -  ทะเลสาบคนืดาบ -   อสิระชอ้ปปง ถนน 36 สาย         
            อาหาร เชา้, เทยีง, เยน็ 
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เทยีง  รับประทานอาหารกลางวัน (มอืที6)  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้าน Otop เลือกซือสินค้าของ

ฝากตามอัธยาศัย นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง

เมืองฮานอย ทะเลสาบ   แห่งนีมี ตํานานกล่าวว่า ในสมัยที  
เวียดนามทําสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนาม

ได้สงครามมาเปนเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีน

ได้สักที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมือได้มาล่องเรือทีทะเลสาบ

แห่งนีได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึงได้รับดาบวิเศษมาให้

พระองค์ เพือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากทีพระองค์ได้รับ

ดาบมานัน พระองค์ได้กลับไปทําสงครามอีกครังและได้รับชัยชนะ

เหนือประเทศจีน ทําให้บ้านสงบสุข เมือเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี นําท่าน อิสระช้อป

ปง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเปา เสอืผ้า รองเท้า ของที ระลึกต่างๆ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืที7) 

ทพัีก : Chalcedony Hanoi 4* / Halais Hotel Hanoi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

 ชอืโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวนัเดินทาง 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที8)  

ท่านแวะชม หมู่บ้านเครืองปนดินเผาบ๊าตจ่าง Bat Trang House 

เปนทีรู้จักว่าเปนแหล่งผลิตเครืองเซรามิกทีมีอายุเก่าแก่และมี

วัฒนธรรมทีโดดเด่นทีกลายเปนจุดแข็งเพือพัฒนาการท่องเทียว

หมู่บ้านศิลปาชีพ เรียนรู้เกยีวกับประเพณี มรดก และชีวิตประจําวัน

ในหมู่บ้าน ชมโรงงานในครัวเรือนจาํนวนมากในบริเวณโดยรอบ และ

ชมคนในท้องถินแสดงให้เห็นถึงศิลปะการทําเครืองปนดินเผาที

ประณีตด้วยมือซึงเปนวิธีเก่าแก่ทีสืบทอดมาหลายต่อหลายรุ่น 

เรียนรู้เกียวกับกระบวนการผลิตเครืองปนดินเผา จากนัน ก็ถึงตา

คุณสร้างผลงานชนิเอกของตัวเองทีมีเพียงชินเดียวในโลก ก่อนจะ

กลับโรงแรมของคุณ ลองแวะไปซือผลิตภัณฑ์เครืองปนดินเผาคุณภาพดีเก็บไว้เปนทีระลึกนําท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran 

Quoc Pagoda) เปนวัดทีอยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับ ทะเลสาบตะวันตก ของเมืองฮานอย สร้างด้วย

สถาปตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรืน และบรรยากาศดี จึงเปนทีนิยมของนักท่องเทียวทังทีชนืชมความงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันทสีี             หมู่บ้านเครืองปนดนิเผาบ๊าตจ่าง – วดัเฉินก๊วก -  ทะเลสาบตะวันตก - ทา่อากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –  
 ท่าอากาศยานดอนเมอืง                                                                   อาหาร เช้า, เทยีง
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เทยีง    รับประทานอาหารกลางวนั (มอืที9)  

เย็น ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพือเดินทางกลับสู่

ประเทศไทย  

15.05 น.      เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เทยีวบินที FD9641 

14.35 น.      เดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

► เอกสารทีตอ้งทาํการเตรยีมกอ่นเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย-ประเทศเวยีดนาม 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

 

เงือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครังนีจะต้องมีจํานวน 15 ท่านขนึไป กรณีไม่ถึงจาํนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลอืน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชาํระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชําระ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางทา่นจําเปนต้องชาํระค่า

ทัวร์ส่วนทเีหลือตามทบีริษัทกําหนดแจ้งเท่านัน 

**สําคัญ**สาํเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวนัเดินทางไป-กลบัและจาํนวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนันทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เงือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วนัขนึไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเกิดขนึจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึดเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใช้จ่ายจําเปนอืนๆ 
 

อัตราค่าบริการนีรวม   

(บริษัท ดําเนินการให ้กรณียกเลิกทั งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ ง ไม่สามารถรีฟนด์เปนเงินหรือการบริการอื นๆได้) 

1.  ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   )ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีนงัเปน Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านนัไม่สามารถเลือนวันได้(  

2.  ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดียวเพิม) กรณี

ห้องพักในเมืองทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน  
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4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 

5. ค่านําหนักกระเปาสายการบิน AIR ASIA สัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง 20 กิโลกรัม ถือขึนเครืองได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวนิาศ

ภัยเครืองบินตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรียกเกบ็ กรณีสัมภาระเกนิท่านต้องเสียค่าปรับตามทีสายการบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบริษัททําไว้ 

ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสังซอืประกันสุขภาพเพิมได้จากบริษัทประกันทัวไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศนําเทยีวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั 

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

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2.  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท์ เปนต้น  

3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัวเครืองบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปาทีโรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนําใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัทฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทมีีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ  

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

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสงิของผิดกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  

6.  เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทงัหมด  

7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี / ปลอดบุหรี

ได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนนั บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ  ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคนืค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณทีีผู้เดนิทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
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รายการท่องเทียว อนัเนอืงมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กต้อง 

หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน ๆ   


