
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFD15 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา หมกโจว 4วนั3คนื 
 

ซาปา  เมอืงแหง่สายหมอก เที่ยว หมู่บ้านชาวเขากัต๊กัต๊ ถนนคนเดินซาปา  

นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานกีระเช้า พิชติยอดเขาฟานซปินั หลงัคาแห่งอนิโดจนี 

หมกโจว เชค็อนิ สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกทีย่าวทีส่ดุในโลก  

น ้าตกได๋เย๋ม สวนดอกไมแ้ฮปปี้ แลนด ์ไร่ชารูปหัวใจ ฮานอย อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย 
 

เตม็อิม่ Van sam fanxipan บฟุเฟต่น์านาชาต ิ+ ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล + ไวนแ์ดงดาลดั 
 

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia (FD)  

 น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 
 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็  

(บาท) 

พักเดี่ยว / เดนิทาง

ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

26-29 มกราคม 66 16,888  

 

 

 

 

ไมม่ีราคาเดก็ 

(Infant 0-2 ปี  

2,500 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 

 

 

 

 

25   

02-05 กมุภาพันธ์ 66 16,888 25  

16-19 กมุภาพันธ์ 66 16,888 25  

16-19 มนีาคม 66 16,888 25  

23-26 มนีาคม 66 16,888 25  

30 มนีาคม – 02 เมษายน 66 16,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน  

31 มนีาคม – 03 เมษายน 66 15,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน  

07-10 เมษายน 66 16,888 25 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

05-08 พฤษภาคม 66 16,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน  



12-15 พฤษภาคม 66 16,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน  

19-22 พฤษภาคม 66 15,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน  

26-29 พฤษภาคม 66 15,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน  

08-11 มถิุนายน 66 15,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน  

16-19 มถินุายน 66 15,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน  

22-25 มถินุายน 66 15,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน  

30 มถิุนายน – 03 กรกฎาคม 

66 

15,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน  

 

 FLIGHT   

DEPARTURE   :    FD642     DMK-HAN         07.00-08.35   

RETURN        :    FD645     HAN-DMK 21.10-23.00 

 

 ปรบัเวลาไฟลท์บนิ : 

DEPARTURE   :   FD642  DMK-HAN  06.40-08.30  

RETURN        : FD645  HAN-DMK   20.50-22.40 
 

 

 

 

04.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia              

            (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

07.00 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่    

            FD642 

08.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม   

เท่ากับประเทศไทย) น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซ่ึงต้ังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ใน

เขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองต้ังอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็น

แหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดใน

เวียดนามด้วย เพราะในอดีตเคยเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศส ท าให้เวียดนามมีการสถานที่ต่างๆคล้ายเมืองของฝร่ังเศส 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เฝอเวียดนาม   

น าท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat Cat Village) อยู่

ภาคเหนือตอนบนของประเทศเวียดนาม  มีทิวทัศน์ที่สวยสด

งดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพ้ืนเมือง ชมวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และ ชมแปลงนาข้าว

แบบข้ันบันได และที่นี่ยังมีขายของที่ระลึกที่ท าจากฝีมือของ

ชาวบ้าน ยังคงเป็นหมู่บ้านชาวม้งโบราณที่อนุ รักษ์อาชีพ

หัตถกรรมของบรรพบุรุษไว้ จากนั้นน าท่านชม ตลาดคนเดินซา

ปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆน าสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่

หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่2) เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด 

ที่พัก : Azure Sapa Hotel Hotel / Sapa Green Convention Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

วันทีห่นึง่   ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บา้นก๊าตก๊าต - 

    ตลาดคนเดนิซาปา                                                                อาหาร เที่ยง, เยน็      



 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ  จากซาปาสู่

สถานีกระเช้า น าท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟา้จาก

ซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟและ

กระเช้าแล้ว) ซ่ึงเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่

หุบเขาเมือง Muong Hoa เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย สาย

ยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่

สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันได

อีก 600 ข้ัน เพ่ือไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 

คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ประหยัดเวลา

มากๆเลยทีเดียว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Van Sam Fanxipan Buffet อาหารนานาชาติ 

บ่าย น าท่านเดินทางผ่าน เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง 

ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดทีอ่ยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมี เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่น

เด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้

สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนีน้อกจากนัน้ยังสามารถเลอืกซ้ือเป็นของฝากได้อกีด้วย แวะช้อปป้ิงร้าน Otop เลือกซ้ือสนิค้าของฝาก

ตามอัธยาศัย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่5)  น าท่านเดินทางกลับที่พัก เมืองฮานอย  

ที่พัก :Halais Hanoi hotel* / Chalcedony Hanoi  * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 
 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่6)  

เดินทางสู่ เมืองหมกโจว เป็นผืนดินที่สงบเงียบ อากาศบริสุทธิ์และมี

ความสวยสดงดงามของธรรมชาติ ท าให้มกโจวกลายเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมักจะเลือกไปเที่ยว เสน่ห์ของเมืองมกโจว อยู่

ตรงที่มีดอกไมน้านาชนิด มีดอกพรุนและดอกทอ้สีขาวจะบานสะพร่ังอวด

สีสันบริสุทธิ์  แวะถ่ายภาพ ชมความสวยงามของ น ้าตกได๋เย๋ม (Dai 

Yem Waterfall) เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมอย่าง

มาก ด้วยความสวยงามของน ้าตก บรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ 

สัมผัสละอองน ้าตก ที่ไหลลงมาจากยอดผา ท าให้ท่านรู้สึกได้ผ่อนคลายเมื่ออยู่ที่น ้าตกแห่งนี้  

วันทีส่อง  ซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟา้ Fanxipan - นั่งรถไฟฟา้วินเทจรางใหม ่- ยอดเขาฟานซิปนั - ตลาดก๊กเลีย๊ว - ร้าน otop -  

           เมืองฮานอย                                                                         อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น      

                                                                                                                                                                            

 

วันทีส่าม   เมอืงหมกโจว – น า้ตกได๋เย๋ม – สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกทีย่าวทีสุ่ดในโลก  – สวนดอกไม้แฮปปี้ แลนด์ -   

    ตลาดหมก                                                                         อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                              

 



เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)   

พาทุกท่านเชค็อนิ สะพานกระจกบาจลอง (Bach Long Glass Bridge) สะพานกระจกแห่งใหมล่่าสุดในเวียดนาม กับสถิติ

สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก ถูกบันทึกใน Guinness World Records อีกด้วย และมีความยาวขนาด 632 เมตร 

สะพานต้ังอยู่ระหว่างป่าหุบเขาทีม่กโจวทางตะวันตกของฮานอย มีความหมายว่ามงักรขาว สะท้อนผ่านวัตถุที่ท าสะพานเป็น

โลหะที่มีสีขาวสว่างยึดพ้ืนกระจกใส มีความสูงจากพ้ืนดินราว 150 เมตร วิวโดยรอบจากสะพานกระจกนี้โอบล้อมไปด้วย

ภูเขา 

พาทุกท่านเข้าชม สวนดอกไม้แฮปปี้ แลนด์ หมกโจว สวน

ดอกไม้ที่อยู่ท่ามกลางภูเขาอันเขียวขจี ปลูกดอกไม้จ านวน

มาก สีเด่นๆ จากสีเหลืองของดอกทานตะวัน สีแดงของ

ดอกไก่ สีม่วงของไวโอเล็ต และ สีเขียวของหญ้าล้วนสร้าง

สีสันให้กับสวนดอกไม้แห่งนี้ แวะช้อปป้ิง ตลาดหมกโจว มี

สินค้ามากมาย อาธิ ขนม อาหารพ้ืนเมืองของเวียดนาม

เหนือ เสื้อผ้า และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่8) 

ที่พัก : Moung Thanh Holiday Moc Chau 4* หรือ

โรงแรมระดับใกล้เคียงกัน  

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

 เดินทางสู่ ไร่ชามกโจว ไร่ชารูปหัวใจ ถือเป็นอีกหนึง่เอกลกัษณ์ของเมอืงหมกโจว นอกจากท่านจะได้สัมผัสอากาศธรรมชาติ

แล้ว ท่านยังได้พบกับไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และโดดเด่นมากที่สุดก็คือรูปทรงหัวใจ อีกทั้งไร่ชาแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซ้ืออีกด้วย หนึ่งในกิจกรรมนิยมกันก็ ก็คือการเช่าชุดพ้ืนบ้านสีสันสดใส แล้วถ่ายรูปเล่นในไร่ชา  

วันทีส่ี่  ไร่ชามกโจว ไร่ชารูปหวัใจ - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย – ทา่อากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ทา่อากาศยานดอนเมอืง

                 อาหาร เช้า, เที่ยง   

                                          



เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)   

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย อิสระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า 

รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ  ที่นี้จะเป็นแหล่งช้อปป้ิงหลักของเมืองฮานอย เพราะมีสินค้าเกือบทุกชนิดอยู่ที่นี้ 

  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย  ประเทศเวียดนาม  เพ่ือเดินทางกลับสู่

ประเทศไทย พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปังบ๋ันหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง ประจ าชาติเวียดนาม ท่านละ 1ช้ิน 

20.50 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD645 

22.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง

ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ถรามาั่มไปวุร๋ว๋ัต

Upgradeที่นร่งเไ็น Business Classปด้ และถ้องเดินท๋งปไ -าลรนัั้อวถรามาั่มไเทุ๋นรนนปวุร๋ว๋ัตเลต่อนมรนปด้)  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  



3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน Air Asia (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเกบ็ กรณีสัมภาระเกินทา่นตอ้งเสียค่าปรับตามที่

สายการบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท า

ไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

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

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามนัที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน  

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดนิทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  



10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 


