
 

  

 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฟานซบินั 

สะพานแกว้  4วนั3คนื BY VJ 

ชมสะพานแกว้แหง่ใหม ่ตืน่ตาลฟิตแ์กว้ ณ สะพานแกว้“มงักรเมฆ”  

น ัง่กระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปินั  

  * พกัลาวไก 1 คนื ซาปา 1คนื ฮานอย 1คนื * ฟร ีWifi On BUS  *  

พเิศษ..เมนเูฝอเวยีดนาม / ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล + ไวนแ์ดง 

เดนิทางโดยสายการบนิ Veitjet Air   (VJ) 

พเิศษ!! ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดืเวยีดนาม คนละ 1ตวั  

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

26 – 29 ตลุาคม 62  9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

3,000 25  

27 – 30 ตลุาคม 62 9,888 3,000 25  

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 62  9,888 3,000 25  

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 9,888 3,000 25  

01 – 04 พฤศจกิายน 62 9,888 3,000 25  

07 – 10 พฤศจกิายน 62 10,888 3,000 25  



 

08 – 11 พฤศจกิายน 62 10,888 3,000 25  

14 – 17 พฤศจกิายน 62 10,888 3,000 25  

15 – 18 พฤศจกิายน 62 10,888 3,000 25  

16 – 19 พฤศจกิายน 62 10,888 3,000 25  

21 – 24 พฤศจกิายน 62 10,888 3,000 25  

22 – 25 พฤศจกิายน 62 10,888 3,000 25  

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 10,888 3,000 25  

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 10,888 3,000 25  

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62 10,888 3,000 25  

05 – 08 ธนัวาคม 62 11,888 3,000 25  

06 – 09 ธนัวาคม 62 11,888 3,000 25  

07 – 10 ธนัวาคม 62 11,888 3,000 25  

12 – 15 ธนัวาคม 62 11,888 3,000 25  

13 – 16 ธนัวาคม 62 11,888 3,000 25  

19 – 22 ธนัวาคม 62 11,888 3,000 25  

20 – 23 ธนัวาคม 62 12,888 3,000 25  

21 – 24 ธนัวาคม 62 12,888 3,000 25  

26 – 29 ธนัวาคม 62 12,888 3,000 25  

27 – 30 ธนัวาคม 62 14,888 3,000 25  

28 – 31 ธนัวาคม 62 14,888 3,000 25  

 

ไฟลท์บนิ  
 

DEPARTURE – BKK – HAN    VJ902  15.05 – 16.55 

RETURN –       HAN – BKK     VJ901  12.15 – 14.05   

 

วนัแรก       ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ -  ทา่อากาศยาน นอยไบ ฮานอย                              อาหาร เย็น 

    

11.00 น.         พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู  

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ Veitjet Air เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

กอ่นขึน้เครือ่ง (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทาง

เจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

15.05 น.        ออกเดนิทางสู ่กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ Veitjet Air เทีย่วบนิที ่VJ902 * ราคา 

ทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง* (บนเครือ่งมจี าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่) 

16.55 น. เดนิทางถงึถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงรับกระเป๋าและสมัภาระ น า

ทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก  

ค า่                    บรกิารอาการค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที1่)  พเิศษ!!! เมนเูฝอเวยีดนาม 

     :  พกัที ่ RED RIVER VIEW HOTEL หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  



 

วนัทีส่อง        ลาวไก – ซาปา – สะพานแกว้“มงักรเมฆ” – น ัง่รถไฟวนิเทจ – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปา 

ยอดเขาฟานซปินั – ตลาดคนเดนิซาปา                                    อาหาร  เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้                  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่)  

  น าท่านชม สะพานแกว้“มงักรเมฆ” (Rong May) แห่ง

แรกในเวยีดนามตัง้อยูห่่างจากเมอืงซาปา 18 กโิลเมตร มี

ความสงูจากระดับน ้าทะเล 2,000 เมตร มรีะบบลฟิตแ์กว้ใส

มคีวามสูงรวม 300 เมตร ความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 

2,200 เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดับความสงูของหุบ

เขาในเขตเทอืกเขา Hoang Lien Son ซึง่เป็นเทอืกเขาที่

ยาวทีส่ดุในเวยีดนาม (กรณีสะพาน Rong May ปิดท า

การเนือ่งจากตดิวดัหยดุประจ าชาตหิรอืมกีารประกาศหยดุ จะน าทา่นชม ภเูขาปากมงักร แทน) 

เทีย่ง                 บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที3่)  

บา่ย   น าท่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟวนิเทจ จากซาปาสูส่ถานีกระเชา้ น าทา่น พชิติหลงัคาอนิโดจนี 

กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซปิัน (ราคารวมคา่รถไฟและกระเชา้ขึน้แลว้) ซึง่เป็น

เสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" โดยมสีถานีทีหุ่บเขาเมอืงหัว (Muong Hoa) ห่างจากเมอืงซาปาไปทางทศิ

ตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 กโิลเมตร เป็นระบบ

รถกระเชา้สามสาย สายยาวทีส่ดุในเวยีดนาม 

รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดทา้ยอยู่สงู

จากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนัน้

ตอ้งปีนบันไดอกี 600 ขัน้ เพื่อไปถงึยอด 

เขา  รถกระเชา้แต่ละคันน่ังได ้35 คน ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีเทยีบกบัการเดนิเทา้ขึน้เขา ทีจ่ะตอ้งใชเ้วลาเกอืบทัง้วัน น าทา่นชมจดุชมววิสงูสุด

ของหลังคาอนิโดจนี จากนัน้ น าท่านชม ตลาดคนเดนิซาปา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่ จะมี

ชาวเขาเผ่าต่างๆน าสนิคา้มาขายในยามเชา้ ท่ามกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอหมอก อสิระชอ้ปป้ิงได ้

ตามอธัยาศัย จนสมควรแกเ่วลา 

ค า่                  บรกิารอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที4่) พเิศษ!!! เมน ูชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดง 

: พกัที ่ CHAPAA DEW SAPA หรอืโรงแรมระดบั  ใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่าม         หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ก ัต๊ – ลาวไก – ตลาด Coc Leu(ตลาดชายแดน เวยีดนาม-จนี) – ฮานอย  

                      ชอ้งป้ิงถนน 36 สาย                                                                 อาหาร  เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าท่านชม หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ก ัต๊ หรอื CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด าชมวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ของชาวเขาในหมูบ่า้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมูบ่า้นก๊าตก๊าตสามารถ

เดนิทางเทา้หรือน่ังรถยนต์ก็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต์รถน าเที่ยวจะพาทุกท่านมาทีห่นา้หมู่บา้นกั๊ตกั๊ต และ

จากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึง่เป็นถนนของหมูบ่า้นเพือ่สมัผัสกบัวถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบมคีวามสขุของ

ประชาชนชาวเขาพืน้เมอืงทีพ่ ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนนิชวีติอนัเรยีบงา่ย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืน

ของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง

ลาวไก 



 

เทีย่ง              บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที6่)  

บา่ย              น าท่านเดนิทางเลือกซือ้สนิคา้ ผลไมจ้ากเมืองจีนที่ ตลาด Coc Leu 

Market จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย จากนัน้ เชญิทา่น  

อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย 

กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที ่ระลกึตา่งๆ ฯลฯ 

ค า               บรกิารอาหารค า่ทีภ่ตัตาคา (มือ้ที7่)  

ทีพ่กั: SUNRIES HANOI หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่       ฮานอย – สสุานโฮจมินิห ์– ท าเนยีบประธานาธบิด ี– เจดยีเ์สาเดีย่ว – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

                                                                                                             อาหารเชา้,เทีย่ง(อาหารวา่ง) 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที8่)  

จากนัน้ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย 

12.15  น.       เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดย สายการบนิ Veitjet Air เทีย่วบนิที ่ VJ901  

14.05  น.       เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ

, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง   

   บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  

   กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ) 

**กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้ม

หลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า ** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 



 

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร

และเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซี

ซัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิ Veitjet Air สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั 

และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


