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โปรแกรม 4 วนั 3 คืน :เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 
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วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้นกั๊ตกั๊ต-ชมน ้ าตกสีเงิน-ตลาดซาปา   (เชา้/

กลางวนั/เยน็) 

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชียประตู 1 

Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(รับชุดของแถมที่หัวหนา้ทวัร์ ณ วนั

เดินทางค่ะ) 

07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD 642  (ไม่รวมค่าบริการอาหารรอ้น+เครื่องดื่มบนเครื่องขา

ไป) 

หมายเหตุ สายการบินแอรเ์อเชียมีบริการล็อกที่นัง่และ Hot Seat บริการส าหรบัลูกคา้ทีม่ีความประสงคต์อ้งการ

นัง่แถวหนา้และนัง่ติดกนัหรือเลือกทีน่ ัง่ได ้ เนือ่งจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random 

ไม่สามารถล็อกทีน่ ัง่ได ้ทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ   

 * ในกรณตีอ้งการล็อกทีน่ ัง่ไปกลบัค่าใชจ่้ายในการล็อกทีน่ ัง่ไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เทีย่ว  

 * ตอ้งการล็อคทีน่ ัง่แถวหนา้ Hot Seat  

 แถวที ่1    ค่าบริการล็อกทีน่ ัง่ ขาละ 500 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 

 แถวที ่2-5  ค่าบริการล็อกทีน่ ัง่ ขาละ 400 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 

 แถวที ่6-8  ค่าบริการล็อกทีน่ ัง่ ขาละ 200 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนกังานขายทุกครั้งก่อนท าการจองค่ะ** 

08.45 น เดินทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

เชา้  บริการอาหารเชา้เมนูพเิศษ เฝอเวียดนามอนัลือชือ่ ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 

ที่ ต้ังอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 

2,000 ปี  น าท่านเดินทางข้ามแม่น า้แดง แม่น า้สายลอยฟ้าที่อยู่

สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเหน็สะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม 

ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปัจจุบันใช้

เฉพาะรถไฟเท่าน้ัน กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่า

เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris”

เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและ

แม่น า้ล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง 

จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่ มี

อาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมือง

ใด ๆ ในอนิโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้

นักเดินทางได้ไปสมัผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เสือ่มคลายชม

ตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวง

ของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรม

แบบฝร่ังเศส ตึก อาคารที่ส  าคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝร่ังเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อย
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ปี ให้ความร่มร่ืน และสบายตายิ่งนักหลังจากน้ัน เดินทางสู่จังหวดัลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย 

ด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยังเมืองซาปา ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงต้ังอยู่ในจังหวัดลาวไก 

ระยะทางประมาณ 40 กโิลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง)  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเขาในหมู่บ้านน้ีและชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสดุลูกหูลูกตาจากน้ันน าท่านเดินทาง

ไปชมน า้ตก Silver Water Fall (น ้ าตก ThacBac) น ้ าตกสเีงิน ที่ขึ้นช่ือในเมืองซาปา 

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวนแ์ดง DALAT 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซ้ือขายกนัอย่างมีสสีนั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชม

ทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และ

เทือกเขาเหล่าน้ีกไ็ด้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน 

และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซี

ปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหล่ียนเซินน้ี นับว่าเป็นยอด

เขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรน าท่านชม

ทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทวิทศัน์เมืองซาปาใน

มุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทอืกเขา 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5ชั่วโมง) 

ค า่     บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ฮานอย-นิงบิงห-์ล่องเรือชมถ ้ าตามกก๊ (TAM COC)-ฮาลอง-รา้นยา-ตลาดราตรีฮาลอง (เชา้/

กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc)หมายถึงถ า้สามถ ้า 

ตามต านานกล่าวว่าถ า้นี้ ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน า้ เมื่อคร้ัง

น า้ทะเลยังท่วมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน า้ปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพาย

ล่องตามแม่น า้ Hoang Long 

ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น า้ซ่ึงมี

ความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านานกล่าวว่าถ า้น้ีถูกบรรจงสร้าง

โดย สายลมและกระแสน า้ เมื่อคร้ังน า้ทะเลยังท่วมถงึ ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน า้

ปรากฎเป็นหลักฐาน  



ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์  www.taladtourmag.com                          หน้า 4 จาก 8 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุย้หลินของจีน”เพลิดเพลินกบัการน่ังเรือ

กระจาด ล่องเรือผ่านท้องน า้ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเกบ็เกี่ยวกจ็ะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เหน็อย่าง

เพลินตา สลับกบัทศันียภาพของภเูขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกบัภาพสามมิติ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิต

อาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม ซ่ึงที่ฮาลองน้ีท่านจะได้ชม

ความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามด่ังภาพวาดโดย

จิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ 

และได้รับการพิจารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก้ 

ค า่     บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

  หลังอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Market เมืองฮาลองซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึก

มากมายจากเมืองฮาลอง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี ่ ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ ้ านางฟ้า-หมู่บา้นชาวประมง-ฮานอย-รา้นหยก-ถนน36

สาย-กรุงเทพฯ 

 (เชา้/กลางวนั-ไวนแ์ดง/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดัง

ภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็น

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งน้ีเตม็ไปด้วยภเูขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม

ความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯน าท่านชมถ ้ าสวรรคช์มหินงอกหินย้อย

มากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนักถ า้แห่งน้ีเพ่ิงถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสง

สตีามผนังและมุมต่างๆในถ า้ซ่ึงบรรยากาศภายในถ า้ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่ง

โดยมนุษย์แสงสทีี่ลงตัวท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค า้ฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์

ชมแพชาวประมงซ่ึงเป็นวิถชีีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพท าเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้ส าหรับเล้ียงสัตว์

ทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลาท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆจากที่น่ีได้น าท่านชมเกาะไก่จูบกันซ่ึงถือว่า

เป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนก

แล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม พร้อมทั้งชม

ทศันียภาพของอ่าวฮาลอง 

บ่าย  ถึงท่าเรือฮาลองน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย (4 ชั่วโมง)ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกชมโรงงาน

หยก 

จากน้ันน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงถนน 36 สายมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า 

รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯสมควรเวลาเดินสู่ สนามบนินานาชาตินอยไบ 

20.50น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่  FD 645  (บริการอาหารรอ้นและ

เครื่องดืม่บนเครื่อง) 

22.45 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 

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

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางวนัเดินทางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบงิห ์4 วนั 3คืน บนิ FD 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

3 มี.ค.61 6 มี.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

10 มี.ค.61 13 มี.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

17 มี.ค.61 20 มี.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

24 มี.ค.61 27 มี.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

31 มี.ค.61 3 เม.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

7 เม.ย.61 10 เม.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

12 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

21 เม.ย.61 24 เม.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

28 เม.ย.61 1 พ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

5 พ.ค.61 8 พ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

12 พ.ค.61 15 พ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

19 พ.ค.61 22 พ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

9 มิ.ย.61 12 มิ.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

16 มิ.ย.61 19 มิ.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

30 มิ.ย.61 3 ก.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

7 ก.ค.61 10 ก.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

14 ก.ค.61 17 ก.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 
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อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ3 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงินพกัหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้ อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

- ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหนา้ที่กรมแรงงานทั้ งที่

เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิป

ค่ะ) 

 

  

21 ก.ค.61 24 ก.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

28 ก.ค.61 31 ก.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

4 ส.ค.61 7 ส.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

11 ส.ค.61 14 ส.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

18 ส.ค.61 21 ส.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

25 ส.ค.61 28 ส.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 
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กรุณาโอนเงินเขา้บญัชี 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการ

เดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน

เดินทาง 21 วนั) 

2. กรณยีกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทั้งสิ้ น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทั้งหม 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งสิ้ น 

3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เลือ่นการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่นการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวน

สทิธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่ริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้ นไป)เนือ่งจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทาง

อื่นทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทย

ร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

6. กรณทีีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครั้งก่อน

ท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จ้งใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 
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รายละเอียดเพิม่เติม 

 

- บริษทัฯมีสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

-  เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง

เพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหาก

อายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจ้าหนา้ที่กรม

แรงงานทั้ งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบตัิเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมื้ อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมา

จ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้ งสิ้ น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้ น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้ แลว้ทั้งหมด 

- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 

 

 


