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VN061_FD_JAN-AUG18 

โปรแกรม 4 วนั 3 คนื :เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย . 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้นก ั )ตก ั )ต-ชมนํ,าตกสเีงนิ-ตลาดซาปา� (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

04.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั,น 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชียประตู 2 Nok Air (DD) โดยมี
เจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน(รบัชดุของแถมที>หวัหนา้ทวัร ์ณ วนัเดินทางค่ะ) 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดยเที�ยวบนิ FD 642 (ไม่รวมค่าบรกิารอาหารรอ้น+เครื>องดื>มบนเครื>องขาไป) 
หมายเหตุ สายการบนิแอรเ์อเชียมีบรกิารล็อกที>นั >งและ Hot Seat บรกิารสาํหรบัลูกคา้ที>มีความประสงคต์อ้งการนั >งแถวหนา้และนั >ง

ตดิกนัหรอืเลอืกที>นั >งได ้เนื>องจากตั Eวเครื>องบนิของคณะเป็นตั Eวกรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กที>นั >งได ้ที>นั >งอาจจะ
ไม่ไดน้ั >งตดิกนัในคณะ ซึ>งเป็นไปตามเงื>อนไขสายการบนิ   

 * ในกรณีตอ้งการลอ็กที>นั >งไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการลอ็กที>นั >งไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เที>ยว  
 * ตอ้งการลอ็คที>นั >งแถวหนา้ Hot Seat  

 แถวที> 1    ค่าบรกิารลอ็กที>นั >ง ขาละ 500 บาท/เที>ยว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวที> 2-5  ค่าบรกิารลอ็กที>นั >ง ขาละ 400 บาท/เที>ยว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 

 แถวที> 6-8  ค่าบรกิารลอ็กที>นั >ง ขาละ 200 บาท/เที>ยว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนักงานขายทกุคร ั,งกอ่นทาํการจองค่ะ** 
08.45 น . เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ>นที>เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 
เชา้  �บรกิารอาหารเชา้เมนูพเิศษ เฝอเวยีดนามอนัลอืชื>อ ณ รา้นอาหาร 
จากนั+น  นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ที�ต ั+งอยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงที�มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  นาํท่านเดนิทางขา้มแมน่ํ +าแดง แม ่
นํ+าสายลอยฟ้าที�อยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม  
ที�ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร ั �งเศส ปจัจบุนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั+น กรุง 
ฮานอยในอดตีไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นเมอืงหลวงที�สวยที�สุดในเอเชยี เรยีกกนัว่า 
“Little Parris”เป็นเมอืงหลวงที�ไดร้บัการวางผงัเมอืงไวอ้ย่างดี มทีะเลสาบและแม่นํ +าลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมี
ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช้ื�อว่า City of Lakes มถีนนหนทางที�ร่มรื�นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโค
โลเนียล ที�งดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอินโดจีน ปจัจุบนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดีตความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดินทางไดไ้ป
สมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งนี+อย่างไม่เสื�อมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ�งจะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 
2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึ�งเมอืงแห่งนี+ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชม
สถาปตัยกรรมแบบฝรั �งเศส ตกึ อาคารที�สาํคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตลฝ์ร ั �งเศส 
 ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรื�น และสบายตายิ�งนกัหลงัจากนั+น เดนิทางสู่ 
จงัหวดัลาวไก โดยเสน้ทางด่วนจากโนยบา่ย ดว้ยระยะทางกว่า 245กโิลเมตรเดนิทางต่อ 
ไปยงัเมืองซาปา ซึ�งเป็นอาํเภอหนึ�งต ั+งอยู่ในจงัหวดัลาวไก ดว้ยระยะทางประมาณ 40 กม. 
(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ช ั �วโมง) อยู่สูงกว่าระดบันํ+าทะเลประมาณ 1500เมตร 
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เที>ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี+
และชมแปลงนาขา้วแบบข ั+นบนัได ที�สวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตาจากนั+นนาํท่านเดนิทางไปชมนํ+าตก Silver Water Fall 
(นํ, าตก ThacBac) นํ, าตกสเีงนิ ที�ขึ+นชื�อในเมอืงซาปา 

คํ >า     �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวน์แดง DALAT** 
พาทกุท่านชม ตลาดซาปา ซึ�งมากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที�ออกมาจบัจ่ายซื+อขายกนัอย่างมสีสีนั 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที>สอง ซาปา-นั >งกระเชา้ขึ,นเขาฟานซีปนั-ฮานอย     � (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เดนิทางสู่ ยอดเขาฟานซีปนัสูง3,143 เมตร สูงที�สุดในอนิโดจนี นําท่านนั >ง 

กระเชา้ไฟฟ้าเดนิทางขึ+นสู่ฟานซปินัยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภมูภิาค
อนิโดจนี จนไดร้บัการกลา่วขานว่า “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” บนความสูงจาก
ระดบันํ+าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสูงอย่าง
ยิ�งสภาพป่ากย็งัคงมคีวามสมบูรณแ์ละสวยสดงดงามมาก ทว่าการเดนิเทา้สู่ยอด
เขาแห่งนี+ไมไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางที�ค่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะ 
ผูพ้สิมยัการเดนิป่าจากท ั �วโลกเลอืกเป็นจดุหมายปลายทางสาํหรบัการทดสอบกาํลงั 
ใจและชื�นชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชีย ไดเ้วลาสมควร เดนิทางสู่ลาวไก 
หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซีปนัอาจจะมีการปิดปรบัปรุงซึ>งจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
ทางบรษิทัฯจะทาํการคนืเงนิค่ากระเชา้หนา้งานท่านละ 1,000 บาทค่ะ  
ในกรณีที>ไม่ไดขึ้,นกระเชา้ฟานซีปนั 

เที>ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  จากนั+น เดนิทางสู่เมอืง ฮานอย เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ(ประมาณ5ชั �วโมง) 
คํ >า     �บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที>สาม ฮานอย-นิงบิงห-์ลอ่งเรอืชมถํ,าตามกก๊ (TAM COC)-ฮาลอง-รา้นยา-ตลาดราตรฮีาลอง� (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมเดนิทางสู่ ตามกก๊ (Tam Coc ) 
หมายถงึถํ+าสามถํ+า ตามตาํนานกลา่วว่าถ ํ +านี+ถกูบรรจงสรา้งโดยสายลมและกระแสนํ+า 
เมื�อคร ั+งนํ +าทะเลยงัท่วมถงึซึ�งยงัคงมรีอยคราบนํ+าปรากฏเป็นหลกัฐานลงเรอืพายลอ่ง 
ตามแมน่ํ +า Hoang Longในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภเูขา 
สองฝั �งแมน่ํ +าซึ�งมคีวามยาวหลายกโิลเมตร Tam Cocตามตาํนานกลา่วว่าถ ํ +านี+ถกู 
บรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสนํ+า เมื�อคร ั+งนํ +าทะเลยงัท่วมถงึ ซึ�งยงัคงมรีอยคราบนํ+าปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพที�ปรากฏใน 
ระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน “กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกบัการนั �งเรอืกระจาด ลอ่งเรอืผ่านทอ้งนํ+า  
สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเกบ็เกี�ยวกจ็ะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้หน็อย่างเพลนิตาสลบักบัทศันียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่  
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เที>ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเดนิทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชม 

สภาพความเป็นอยู่และวถิชีวีติอาคารบา้นเรอืนในปจัจุบนัของชาวเวยีดนาม ซึ�งที� 
ฮาลองนี+ ท่านจะไดช้มความงามตามธรรมชาต ิที�สรรสรา้งดว้ยความงดงามดั �งภาพ 
วาดโดยจติรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ  
และไดร้บัการพจิารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก ้

คํ >า     �บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารนําท่านชอ้ปปิ, ง Night Market เมืองฮาลองซึ>งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที>ระลกึมากมายจากเมืองฮาลอง 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที>สี> ลอ่งเรอืชมทศันียภาพรอบอา่วฮาลอง-ถํ,านางฟ้า-หมู่บา้นชาวประมง-ฮานอย-รา้นหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ 
� (เชา้/กลางวนั-ไวน์แดง/เยน็) 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืเพื�อลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตทิี�สรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าว

ฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งนี+ เต็มไป
ดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆท ั+งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯนาํท่าน
ชมถํ,าสวรรคช์มหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ�งนกัถํ+าแห่งนี+ เพิ�งถูกคน้พบเมื�อไม่นานมานี+ ไดม้กีาร
ประดบัแสงสตีามผนงัและมมุต่างๆในถํ+าซึ�งบรรยากาศภายในถํ+าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที�เสริมเติมแต่งโดย
มนุษยแ์สงสทีี�ลงตวัทาํใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่างๆมากมายท ั+งรูปมงักรเสาคํ+าฟ้าพระพทุธรูปศิวลงึคช์มแพชาวประมงซึ�งเป็น
วถิชีวีติของชาวฮาลองจะสรา้งแพทาํเป็นที�อยู่อาศยัและมกีะชงัไวส้าํหรบัเลี+ยงสตัวท์ะเลเช่นกุง้หอยปูปลาท่านสามารถเลอืกซื+อ
อาหารทะเลสดๆจากที�นี�ไดน้าํท่านชมเกาะไก่จูบกนัซึ�งถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเลก็ๆ  2 เกาะหนั
หนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรอืนกแลว้แต่จนิตนาการของแต่ละท่าน 

 
 
 
 
 
 
เที>ยง  �บริการอาหารกลางวนับนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตลเ์วยีดนาม  
บา่ย  ถงึท่าเรอืฮาลองนาํท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ช ั �วโมง)ระหว่างทางแวะใหท่้านไดเ้ลอืกชมโรงงานหยก 

จากนั+นนาํท่าน อสิระชอ้ปปิ, งถนน 36 สายมสีนิคา้ราคาถกูใหท่้านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื+อผา้ รองเทา้ ของที�ระลกึ 
ต่างๆ ฯลฯสมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

20.50น.  เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที>ยวบนิที>  FD 645  (บรกิารอาหารรอ้นและเครื>องดื>มบนเครื>อง) 
22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................  
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อตัราค่าบรกิารและเงื>อนไขรายการท่องเที>ยว 

 

ตารางงราคา เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบงิห ์ฟานซีปนั 4วนั 3คนื บนิ FD 
เริ>มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี>ยว 

6 ม.ค.61 9 ม.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

20 ม.ค.61 23 ม.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

27 ม.ค.61 30 ม.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

10 ก.พ.61 13 ก.พ.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

17 ก.พ.61 20 ก.พ.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

24 ก.พ.61 27 ก.พ.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

3 มี.ค.61 6 มี.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

10 มี.ค.61 13 มี.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

17 มี.ค.61 20 มี.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

24 มี.ค.61 27 มี.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

31 มี.ค.61 3 เม.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 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 16,900 16,900 15,900 3,500 

21 เม.ย.61 24 เม.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

28 เม.ย.61 1 พ.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

5 พ.ค.61 8 พ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

12 พ.ค.61 15 พ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

19 พ.ค.61 22 พ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

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

16 มิ.ย.61 19 มิ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

30 มิ.ย.61 3 ก.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

7 ก.ค.61 10 ก.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

14 ก.ค.61 17 ก.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 
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อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั Eวเครื>องบนิชั,นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี>ยนแปลงตั Eว 
- ที>พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ>มเงนิพกัหอ้งเดี>ยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื,อหรอืเปลี>ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานที>ตามรายการระบุ 
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที>ท่องเที>ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถิ>นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที>ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื>อนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ, ามนัและภาษีต ั Eวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ>มหากสายการบนิปรบัขึ,นกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ, าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ที>จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ>ม 7% 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื>องดื>มที>ส ั >งเพิ>มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที>ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที>ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที>กรมแรงงานทั,งที>เมืองไทยและต่างประเทศซึ>งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ>น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ, าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ>นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงื>อนไขการสาํรองที>นั >ง 
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที>เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 
กว่า15 วนั มิฉะนั,นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั,งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
 วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิxการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื>อนไขใดๆทั,งสิ,น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ั,งหมด 

21 ก.ค.61 24 ก.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

28 ก.ค.61 31 ก.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

4 ส.ค.61 7 ส.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

11 ส.ค.61 14 ส.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

18 ส.ค.61 21 ส.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

25 ส.ค.61 28 ส.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 
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   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิxการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั,งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั,งสิ,น 
  3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ>งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื>อนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั,งนี, ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที>ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื>อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิxในการคนืเงนิทกุกรณี 

 4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิxในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั,งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนที>บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ,นไป)เนื>องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื>นที>เดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที>เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
 5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ,นไปจงึออกเดินทางในกรณีที>มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 
 6.กรณีที>ท่านตอ้งออกตั Eวภายใน เช่น (ต ั Eวเครื>องบนิ,ต ั Eวรถทวัร,์ต ั Eวรถไฟ) กรุณาสอบถามที>เจา้หนา้ที>ทกุคร ั,งกอ่นทาํการ 
 ออกตั Eว เนื>องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี>ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
รายละเอยีดเพิ>มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธิxในการเปลี>ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที>เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที>ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที>ยว สามารถเปลี>ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื>อท่องเที>ยวเท่านั,น (หนังสอื
เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั,งสิ,น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส
ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที>ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที>กรมแรงงานทั,งจากไทยและต่างประเทศซึ>งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ
ของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึ>งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื>อนไขนี, ในกรณีที>เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ>งอาจจะปรบัเปลี>ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั,งสิ,น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ>งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที>ยว(ซึ>งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื>อนไขนี, ในกรณีที>เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ>งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั,งสิ,น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที>ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื,อ,เพราะ
ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั,งสิ,น หากเกดิสิ>งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี>เกดิจากความประมาทของนักท่องเที>ยว
เองหรอืในกรณีที>กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที>การตรวจคนเขา้เมืองทั,งที>กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที>ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิxที>จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั,งสิ,น 
- ต ั Eวเครื>องบนิเป็นตั Eวราคาพเิศษ กรณีที>ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื>อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี>ยนชื>อได ้
- เมื>อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั,งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเงื>อนไขขอ้ตกลงต่างๆที>ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี, แลว้ท ั,งหมด 
- กรุป๊ที>เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที>ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที>ยวบนิพเิศษ 
เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั,งหมด 
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** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื>อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื>อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 
 

 


