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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื :เดินทางโดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร.์ 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จนี+ลาวไก+ตลาดซาปา  ( -/กลางวนั/เย็น) 

05.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออนแอร ์ ประตู 7 

Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

07.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย่วบนิ SL 180  

09.30 น . เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทีต่ ัง้อยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดนิทางขา้มแม่น า้แดง แม่ 

น า้สายลอยฟ้าทีอ่ยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม  

ทีอ่อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่เศส ปจัจบุนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง 

ฮานอยในอดตีไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดในเอเชีย เรียกกนัว่า 

“Little Parris”เป็นเมอืงหลวงที่ไดร้บัการวางผงัเมอืงไวอ้ย่างดี มทีะเลสาบและแม่น า้ลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช้ื่อว่า City of Lakes มถีนนหนทางที่ร่มรื่นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโค

โลเนียล ทีง่ดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอินโดจีน ปจัจุบนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดนิทางไดไ้ป

สมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เสื่อมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ 

ซึ่งจะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศ

เวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งน้ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชม

สถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส ตึก อาคารที่ส  าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตล์

ฝรัง่เศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรื่น และสบายตายิ่งนกัหลงัจากนัน้ 

เดนิทางสู่จงัหวดัลาวไกโดยเสน้ทางด่วนจากโนยบ่าย ดว้ยระยะทางกว่า 245กิโลเมตร

เดนิทางต่อไปยงัเมืองซาปา ซึ่งเป็นอ าเภอหน่ึงต ัง้อยู่ในจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 5 ช ัว่โมง) ต ัง้อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 1500 เมตรระหว่างทางแวะถ่ายรูปทีช่ายแดนเวยีดนามจนี 

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั 

พาทกุท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่อกมาจบัจ่ายซื้อขายกนัอย่างมสีสีนั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สอง ซาปา-ชมหมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊-น ้ าตกสเีงนิ-นัง่กระเชา้ข้ึนเขาฟานซีปนั-ซาปา  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีีวติ 

ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบข ัน้บนัได ทีส่วยงาม 

กวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนัน้น าท่านเดนิทางไปชมน า้ตก Silver Water Fall  

(น ้าตก ThacBac) น ้าตกสเีงนิ ทีข่ ึ้นชื่อในเมอืงซาปาหลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่  

จดุชมววิทีสู่งทีสุ่ดในซาปา ชมทศันียภาพของเมอืงซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ย 

เทอืกเขา และเทอืกเขาเหล่าน้ีก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจนี และ 

จะมยีอดเขาทีสู่งโดดเด่นทีสุ่ดในบรรดายอดอื่นๆ คอืฟานซปีนั (Fansipan) ของ 

เทอืกเขาหว่างเหลีย่นเซนิน้ี เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในแถบอนิโดจนี สูงถงึ 3,143เมตร 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาฟานซีปนัสูง3,143 เมตร สูงทีสุ่ดในอนิโดจนี  

  น าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าเดนิทางขึ้นสู่ฟานซปินัยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภมูิ 

ภาคอนิโดจนี จนไดร้บัการกล่าวขานว่า “หลงัคาแหง่อนิโดจนี” บนความสูงจากระ 

ดบัน า้ทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่ง 

สภาพป่าก็ยงัคงมคีวามสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก ทว่าการเดนิเทา้สู่ยอดเขาแห่ง 

น้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการ 

เดนิป่าจากท ัว่โลกเลอืกเป็นจดุหมายปลายทางส  าหรบัการทดสอบก าลงัใจและชื่นชม 

ความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชีย 

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย-์วดัหงอ๊กซิน-โชวห์ุ่นกระบอกน ้ า (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮานอยเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ(ประมาณ5 ชัว่โมง)ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชม

บรรยากาศธรรมช่าตทิ ัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีีวติของชาวเวยีดนาม 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ !!! อาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ SEN BUFFET 

น าท่านชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมตี  านานกล่าวว่า ในสมยัทีเ่วยีดนามท าสงครามสู ้

รบกบัประเทศจนี กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีท  าใหเ้กิด

ความทอ้แทพ้ระทยั เมือ่ไดม้าล่องเรือทีท่ะเลสาบแห่งน้ี ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท  า

สงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอกีครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือ

ประเทศจนี ท  าใหบ้า้นเมอืงสงบสุข เมือ่เสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม  



 
VN05_SL_NOV17-MAR18 

สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคนืดาบ ชม วดัหงอ๊กเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ 

และ เต่าสตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมคีวามเชื่อว่า เต่าตวัน้ี คอืเต่าศกัดิ์สทิธิ์ 1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแหง่น้ีมาเป็นเวลาชา้

นาน ต่อมาน าท่านเดนิทางไปชมการแสดง ระบ าหุน่กระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาต ิ 

เอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น 

กระบอก (เชิดจากในน า้ผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวยีดนามและพากย ์

สดๆของคณะละคร) น าเสนอเรื่องราวในชีวติประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาว 

เวยีดนาม และบอกกล่าวถงึเมอืงหลวงฮานอย 

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ ฮานอย-นิงกบ์ิงห-์ล่องเรอืชมถ ้าตามกก๊-อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ 

 (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่นิงหบ์งิกต์ามกก๊ (Tam Coc)หมายถงึถ า้สามถ า้  

ตามต านานกล่าวว่าถ า้นี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน า้ เมือ่ครัง้น า้ทะเล 

ยงัท่วมถงึ ซึ่งยงัคงมรีอยคราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่น า้  

Hoang Longในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภเูขาสองฝัง่แม่ 

น า้ซึ่งมคีวามยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านานกล่าวว่าถ า้นี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน า้ เมือ่ครัง้น า้ทะเล

ยงัท่วมถงึ ซึ่งยงัคงมรีอยคราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพทีป่รากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน  

“กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกบัการนัง่เรือกระจาด ลอ่งเรือผ่านทอ้งน า้ สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมี

ชาวไร่ ชาวนา ใหเ้หน็อย่างเพลนิตา สลบักบัทศันียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติิ  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางกลบัสู่ เมืองฮานอย จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า 

เสื้อผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

20.20 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอรเ์ที่ยวบนิที่  SL 185 

22.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................  

 
 
 
 
 



 
VN05_SL_NOV17-MAR18 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปนั นิงหบ์งิก ์4 วนั 3 คนื บนิ SL 
เริ่มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

3 พ.ย.60 6 พ.ย.60 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

5 พ.ย.60 8 พ.ย.60 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

10 พ.ย.60 13 พ.ย.60 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

12 พ.ย.60 15 พ.ย.60 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

17 พ.ย.60 20 พ.ย.60 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

19 พ.ย.60 22 พ.ย.60 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

24 พ.ย.60 27 พ.ย.60 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

26 พ.ย.60 29 พ.ย.60 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

1 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 35 12,900 12,900 11,900 3,500 

3 ธ.ค.60 6 ธ.ค.60 35 12,900 12,900 11,900 3,500 

8 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 35 12,900 12,900 11,900 3,500 

10 ธ.ค.60 13 ธ.ค.60 35 12,900 12,900 11,900 3,500 

15 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

17 ธ.ค.60 20 ธ.ค.60 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

22 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

24 ธ.ค.60 27 ธ.ค.60 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

29 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 35 13,900 13,900 12,900 4,000 

31 ธ.ค.60 3 ม.ค.61 35 13,900 13,900 12,900 4,000 

5 ม.ค.61 8 ม.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

7 ม.ค.61 10 ม.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

12 ม.ค.61 15 ม.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

14 ม.ค.61 17 ม.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

19 ม.ค.61 22 ม.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

21 ม.ค.61 24 ม.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

- ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

26 ม.ค.61 29 ม.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

28 ม.ค.61 31 ม.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

2 ก.พ.61 5 ก.พ.61 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

4 ก.พ.61 7 ก.พ.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

9 ก.พ.61 12 ก.พ.61 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

11 ก.พ.61 14 ก.พ.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

16 ก.พ.61 19 ก.พ.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

18 ก.พ.61 21 ก.พ.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

23 ก.พ.61 26 ก.พ.61 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

25 ก.พ.61 28 ก.พ.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

2 มี.ค.61 5 มี.ค.61 35 12,900 12,900 11,900 3,500 

4 มี.ค.61 7 มี.ค.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500 

9 มี.ค.61 12 มี.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

11 มี.ค.61 14 มี.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 

16 มี.ค.61 19 มี.ค.61 35 11,900 11,900 10,900 3,500 

18 มี.ค.61 21 มี.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500 
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- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลือช าระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ย 

กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

 วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

 4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

7.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้ 

ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ

ของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 
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- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยว

เองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

ในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 
 

 


