
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VN003C:  เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 
 ฟานสิปัน 4วัน 3คืน 

ทวัร์เวียดนามเหนือ ล่องเรือฮาลองเบย์: น่ังกระเช้าฟานสิปัน : หมู่บ้านชาวเขาก๊ัต ก๊ัต :  
ช้อปป้ิง ถนน 36 สาย// ตลาดซาปา  

 อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ !!  บุฟเฟ่ห์อาหารนานาชาต ิSEN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี รายการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง    
CROWN HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 ฮานอย–ลอ่งเรือฮาลอง –ฮานอย - โชว์หุ่นกระบอกนํา้ -การค้า 36 สาย      
DELIGHT  HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
ฮานอย– ซาปา – นัง่กระเช้าเขาฟานซิปัน(รวมกระเช้า+รถราง) 

– หมู่บ้านกัต้กัต้ – ตลาดแห่งความรัก 
   

SUNNY MOUNTAIN 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ    - 
 

กําหนดการเดินทาง 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ทา่นละ 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่ 2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 
ทา่นละ 

13-16 กนัยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

13-16 ตลุาคม 2561 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

20-23 ตลุาคม 2561  
*วนัปิยะมหาราช 

15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

17-20 พฤศจิกายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

8-11 ธันวาคม 2561 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.- 

29 ธันวาคม 2561 – 1 
มกราคม 2562 *วนัปีใหม่ 

19,900.- 19,900.- 18,900.- 5,000.- 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง                 (-/-/เย็น) 

 

11.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชัน้ 4 ประต ู8 เคาน์เตอร์ Q 
เคาน์เตอร์สายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น 

14.25 น.   เหิรฟา้สู ่กรุงฮานอย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 834 
สะดวกสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว (ทีวีส่วนตัวทุกที่น่ัง บริการดูหนัง ,ฟังเพลง ,เล่นเกมส์   
บริการขนมและน า้เปล่าบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบิน 1.50 ช่ัวโมง)  

16.15 น.   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีตัง้อยูภ่าคเหนือ เป็นเมืองท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกลา่วขานวา่เป็นเมือง
หลวงที่สวยท่ีสดุในเอเชีย เรียกกนัวา่“Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผงัเมือง
ไว้อยา่งดี มีทะเลสาบและแม่นํา้ล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากกวา่ 12 
แหง่ จึงได้ช่ือวา่ City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่ มร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial)ท่ีงดงามโดดเดน่มากกวา่เมืองใดๆ ในอินโดจีน 
ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นกัเดินทางได้ไปสมัผสัเสนห์่เมืองหลวงแหง่นีอ้ยา่งไม่เสือ่มคลาย  
 

ฮาลอง (Halong) มีระยะทางหา่งจากเมืองฮานอยปร ะมาณ 170 กม. ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ซึง่กลา่วกนัวา่ ถ้าการไปทอ่งเท่ียวประเทศเวียดนามเหนือจะ
ไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปจงัหวดั กวา่ง นิงห์ (Quang Ninh) ซึง่จงัหวดันีมี้พรมแดน
ร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ มีทศันียภาพท่ีอาจนา่ตื่นตามากท่ีสดุในเวียดนาม 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 1) 
ท่ีพกั   HALONG DIAMOND HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลอง–ถ า้สวรรค์– ฮานอย–ถนน 36 สาย–โชว์หุ่นกระบอกน า้        (เช้า/เที่ยง/เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่ 2)      
จากนัน้เดินทางสูท่า่เรือ  นําทา่นลงเรือเพื่อลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ี
สรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกของอ่าวฮาลอง (Vinh Halong) 
อ่าวฮาลองซึง่จดัวา่เป็นเขตภมิูประเทศท่ีสวยงามท่ีสดุในเวียดนามและได้รับการ
คดัเลอืกจากองค์การยเูนสโก (UNESCO) ให้เป็นหนึง่ในมรดกโลกเม่ือปี พ.ศ. 2537  
 

 อ่าวฮาลอง ซึง่ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศ
เป็นมรดกโลก โดยองค์การยเูนสโก อ่าวแหง่นีเ้ต็มไปด้วยภเูขาหินปนูมากมาย ระหวา่ง
การลอ่งเรือทา่นจะได้ชมความงามของเกาะตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ  
 

นําทา่นชม  ถํา้นางฟา้หรือถํา้สวรรค์  ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแตส่วยงาม
และนา่ประทบัใจยิ่งนกั ถํา้แหง่นีเ้พิ่งถกูค้นพบเม่ือไม่นานมานี ้ได้มีการประดบัแสงสี
ตามผนงัและมมุตา่งๆ ในถํา้ ซึง่บรรยากาศภายในถํา้ทา่นจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาติท่ีเสริมเติมแตง่โดยมนษุย์ แสงสท่ีีลงตวัทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างตา่ ง ๆ 
มากมาย ทัง้ รูปมงักร เสาคํา้ฟา้ พระพทุธรูป ศิวลงึค์ จากท่ีน่ีได้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชม เกาะไก่จูบกนั ซึง่ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลอง ลกัษณะจะเป็นเกาะเลก็ๆ  2 เกาะ หนัหน้าเข้าหากนั คล้าย 
ๆ กบั ไก่ หรือ นก แล้วแตจิ่นตนาการของแตล่ะทา่น 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เที่ยง  บริการอาหารบนเรือ พร้อมทัง้ชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง (มือ้ที่ 3)  
นําทา่นเดินทางกลบัสูฮ่านอย จากนัน้อิสระช้อปปิง้ท่ี ถนนยา่นการค้า 36 สาย แตล่ะถนนจะขายสนิค้าเฉพาะอยา่ง เช่น ผ้า
ไหม ฝา้ย รองเท้า กระเป๋า ของท่ีระลกึ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เย็น  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 4) 
ชมโชว์หุน่กระบอกนํา้ หรือการเชิดหุน่กระบอกแบบพืน้บ้านท่ีแสดงถึงการบรรยายชีวิต 
เทพนิยายท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของประเทศ ซึง่เป็นวฒันธรรมแท้ๆของเวียดนาม แสดง
พร้อมด้วยวงดนตรีพืน้เมืองบรรเลงประกอบ ท่ีหาชมได้เฉพาะในประเทศเวียดนาม 
 

ท่ีพกั   ท่ีพกั DELIGHT HOTELระดบั 3 ดาว  หรือเทียบเทา่  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วันที่สาม ฮานอย–ซาปา–ยอดเขาฟานซปัิน (รวมกระเช้า+รถราง)–หมู่บ้านกัต้กัต้–ตลาดซาปา                                                                                                                                       
                                                                                                                     (เช้า/เที่ยง/เย็น) 

 
เช้า  บริการอาหาร ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่ 5)   
นําทา่น เดินทางสู ่เมืองซาปา จงัหวดั ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซิน ไปยงัเมืองซาปา 
เมืองซาปาเคยถกูให้สร้างขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศสท่ี เข้ามาปกครองในสมยั
อาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภเูขาขึน้ เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อม
ด้วยขนุเขาน้อยใหญ่จึงทําให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบนัเป็นเมืองทอ่งเท่ียวซึง่ได้รับความ
นิยมมากท่ีสดุแหง่หนึง่ในเวียดนาม  โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนัง่รถโค้ ชปรับ
อากาศ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เที่ยง  บริการอาหาร  ณ  ภตัตาคาร (มือ้ที่ 6)  
นําทา่นนัง่กระเช้าไฟฟา้ข้ามภเูขาฟานซีปัน กวา่ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที 
(1 กระเช้านัง่ได้ 15-20 ทา่น ) ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสูเ่ทือกเขา ฟานซีปัน  
ทา่มกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละลอ่งอยูร่อบๆชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวใน
ระดบัความสงู 3143 เมตร จุดท่ีได้รับการขนานมานวา่เป็นหลงัคาแหง่อินโดจีน ด้วยทิวทศัน์
แบบพาโนรามาพร้อมสมัผสัอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดทัง้ปี  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชมหมู่บ้านชาวเขากัต้กัต้ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผา่ม้งเก่าแก่ ของเมือง   ซาปา  ซึง่
อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเม่ือนานมาแล้ว  โดยชาวบ้านท่ีน่ียงัอนรัุกษ์
ประเพณี วฒันธรรม และการดํารงชีวิตในแบบดัง้เดิมเอาไว้อยา่งเหนียวแนน่  เช่น นิยมแตง่
กายด้วยผ้าทอมือสดํีาหรือนํา้เงินเข้ม  และชมความสวยงามของทิวทศัน์นาขัน้บนัได  ท่ีมี
ช่ือเสยีงท่ีสดุแหง่หนึง่ของเวียดนาม 
 

นําทา่นเดินชมตลาดเมืองซาปาเดินเท้าไปตามถนนสายหลกัในเมืองซึง่ มีคนพืน้เมืองชาวเขาขายของให้กบันกัทอ่งเท่ียวสอง
ข้างทางก็มีสนิค้ามาวางขายทัง้ของสดและของแห้งบนถนนภายในเมือง ตลาดเมืองซาปาแบง่ออกเป็นสองชัน้ชัน้ลา่งเป็นตลาด
สดสว่นชัน้บนเป็นตลาดขายเสือ้ผ้าของชนเผา่ตา่งๆซึง่มานัง่เย็บปักถกัร้อยกนัเป็นแถวสสีนัของเสือ้ผ้าสวยสดตามสไตล์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เย็น  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 7) 
ที่พัก   SUNNY MOUNTAIN  HOTEL   หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

วันที่ส่ี  ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ                      (เช้า/เที่ยง/-) 

 

เช้า           บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 8) 
 

นําทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงฮานอย โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนัง่รถโค้ชปรับอากาศ 
 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่ 9) 
                    (อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN) 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลา นําทา่นเดินทางสู ่สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสูก่รุงเทพฯ 
 

17.30 น.           เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 835 
สะดวกสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว (ทีวีส่วนตัวทุกที่น่ัง บริการดูหนัง,ฟังเพลง,เล่นเกมส์ บริการ
ขนมและน า้เปล่าบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบิน 1.50 ช่ัวโมง)  

19.45น.     ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 

      SPIRIT OF VIETNAM      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ราคาตัว๋, ภาษีสนามบิน หรือ คา่ทวัร์ อาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า** 
ข้อควรควรทราบ : สาํหรับทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อน

ทําการออก ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
 

 

อตัราคา่บริการรวม 
คา่ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่นํา้หนกัสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทา่น 
คา่ที่พกัตามระบุในรายการพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา่ 
คา่อาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ินเวียดนาม 
คา่รถรับ-สง่ตามสถานทอ่งเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดินทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสยีชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
 

 

 

อตัราคา่บริการไม่รวม 
 กรณีอยูต่อ่ต้องเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงื่อนไขสายการบิน 
คา่นํา้หนกัสมัภาระนํา้หนกัเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามท่ีระบุไว้  
คา่ใช้จ่ายสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสร์ิฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
คา่ทําหนงัสอืเดินทาง คา่วีซา่ตา่งชาติและคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบสว่นตวั 
คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไว้ตามรายการ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
คา่ทิปที่ระบุไว้ ชดัเจน สาํหรับ หวัหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ 
   ทา่นละ 150 บาท/วนั/ทา่น ( 150*4 วนั = 600 บาท/ทา่น)    
   **เด็กจ่ายทิปเทา่กบัผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคณุต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากทา่นไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ทา่น 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 1อาทิตย์  หากทา่นแจ้งช้า อาจทําให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ทา่นได้ทนั ต้องขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือผู้ เดินทาง เลือ่นหรือโยกย้ายวนัเดินทาง ได้หลงัจากทําการออกตัว๋โดยสารแล้ว  

เงื่อนไขการจองทวัร์ 
1.ชําระมดัจําทา่นละ 5,000 บาทหรือตามท่ีบริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสทิธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไม่ชําระตามกําหนดขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะตดัสทิธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.สง่หลกัฐานการชําระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลเิคชัน่อ่ืนๆ ตามช่องทางที่ทา่นสะดวก 
3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื กรุณาชําระก่อนการเดินทาง 20-30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษัทกําหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 
 

เงื่อนไขการยกเลกิทวัร์ 
1. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเต็มจํานวนท่ีทา่นได้ชําระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจํานวนท่ีทา่นได้ชําระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลกิทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินท่ีทา่นชําระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีคา่มดัจําที่พกั

โดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ  

 

กรุ๊ปออกเดินทางได้ 
1. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง
เป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  

 หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลอืน้อยกวา่ 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคมุได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนคา่ใช้จ่ายคา่ทวัร์ท่ีทา่นได้ชําระ
มาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทําการคืนคา่ใช้จ่ายไดๆ หากทา่นใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไม่เท่ียวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทา่นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลือ่นกําหนดเดินทางไปใช้ในครัง้อ่ืน
ได้ 

 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบุ อาจมีการสลบัปรับเปลีย่น รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพื่อให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  

 เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตวัทา่นเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 

 


