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12.30 น. คณะพรอ้มกันที9 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู ้โดยสาร ชั>น " ประตู 4  
เคานเ์ตอร ์G เคานเ์ตอรส์ายการบิน เวียดเจ็ทแอร ์(VJ)เจา้หนา้ที9ของบริษัทฯ คอยอาํนวย
ความสะดวกแก่ท่าน 

15.20 น. เหิรฟ้าสู ่กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจท็แอร ์(VJ) เที9ยวบินที9 VJ906 
17.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไฮฟอง หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านเปลี!ยนเป็นรถ

ทอ้งถิ!น 
เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื> อที9M) 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสูเ่มืองฮานอย  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ Pชม.) 
เขา้พกัที9 Moon View Hotel โรงแรมระดบั $ ดาว (หรอืเทียบเท่า) 

 
 
 
 
 
 
วนัที9สอง        ฮานอย – ลาวไก –ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จนี - ซาปา –นํ>าตกซิลเวอร ์– หุบเขา
ปากมงักร - LOVE MARKET 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที9พกั (มื> อที9 P) 

นําทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา (ใช ้เวลาประมาณ + 
ชั !ว โมง)  ตั. งอยู่ ในจังหวัดลาวไก เ ป็นเ มือง ที! มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์มากที!สุดในโลก เมืองซาปาเป็น
เมืองที!มีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั.งปี เหมาะแก่การเพาะปลกู
พืชเมืองหนาวจึงมีการทํานาขั.นบันไดตามลาดไหล่เขา
ทอดตวัเรียงรายกนัอย่างสวยงามจาํนวนมาก อีกทั.งเมืองซาปายงัเคยเป็นเมืองพกัตากอากาศ
ของชาวฝรั !งเศสในสมยัก่อน รวมทั.งเป็นเมืองพกัตากอากศของชาวต่างชาติและชาวเวียดนาม
ยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั นําท่านถ่ายรูปกบัป้ายชายแดน จีน-เวียดนาม ที!เมืองลาวไก เมือง
เล็กๆที!มีพรมแดนติดกบัชายแดนของจีน พรมแดนเวียดนามในบริเวณนี. ถูก  แบ่งโดยแม่นํ.าแดง 
แต่เชื!อมต่อกนัโดยสะพานคอนกรีต อนัเป็นเสน้ทางสาํคญัของติดต่อคา้ขายพรมแดนระหว่าง 8 
ประเทศ 

เที9ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื> อที9 $) 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
หลังจากนั.นพาท่านชม นํ>าตกสีเงิน นํ.าตกที!มีความสวยงามที!สุดในเมืองซาปา ดว้ยความสูง 
9:: เมตร จาก ตน้สายไหลจากยอดเขาฟานซีปันลดัเลาะโขดหินลงมาเรื!อยๆถือเป็นภูมิทศัน์ที!
น่าเก็บภาพและจดจาํเป็นอยา่งมาก จากนั.น นําทุกท่านเดินทางไปยงั หุบเขาปากมงักร (Ham 
Rong Mountain) ซึ!งท่านจะไดช้มทะเลหมอกที!ปกคลุมทั !วเมืองซาปา ชมดอกไมเ้มืองหนาว
นานาพรรณอนัสวยงาม ภเูขารายลอ้มเรียกลมเย็นที!ตั.งเด่นเป็นสง่า กลางเมืองซาปา มีความสงู
ประมาณ 9+: เมตร สถานที!นี. เป็นแหล่งศึกษาหาความรูท้างธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพนัธุ์
ไมน้านาชนิดที!หายากตลอดจนไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธุส์วยสดงดงามมากในช่วงฤดหูนาว 
จากนั.นจึงเดินเทา้ต่อขึ. นไปยงัจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี. ซึ!งทําเป็นบนัไดสลบักบัทางเดินเทา้
พื. นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ!งมีอายุนับพนัปีสาํหรบัทางขึ. นจุดชมวิวนั.นวกไป
เวียนมาคลา้ยเดินอยูใ่นเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื!อถ่ายภาพภาพของเมืองซาปาตั.งเด่นเป็น
สง่าอยูเ่บื. องล่างหอ้มลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหว่างเหลี!ยนเซิ!นและเมื!อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขา
ฟานซีปัน ความสูง ?,9AB เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน สาย หมอกเริ!มเคลื!อนตวัไป
มาอย่างชา้ๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตยส์ภาพปรบัเปลี!ยนไปมาทุกๆ หา้นาที หลงัคาสีแดง
ของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั !งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบา้นเรือนผูค้นและ
โบสถ์คริสต์ตั.งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื. องล่างถนนหนทาง
และทะเลสาบที!ตั.งอยู่ใจกลางเมืองซาปาภือว่าคุม้ค่าที!
ไดม้าเห็น 

คํ 9า รบัประทานอาหารคํ 9า ณ ภตัตาคาร (มื> อที9 ")     



              

 

    

  หลงัรบัประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินคา้ทอ้งถิ!น
และชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที!ไดเ้ดินทางมารวมตวักนัอยูที่!นี!  ดว้ยเครื!องแต่งกายประจาํเผ่าต่างๆ  

เขา้พกัที9  NORTH STAR HOTEL โรงแรมระดบั $ ดาว (หรอืเทียบเท่า)  
 
 
 
 
 
 
    วนัที9สาม ซาปา – หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต –ฮานอย - วดัหงอกเซิน – ถนน $gสาย – โชวหุ่์นกระบอกนํ>า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที9พกั (มื> อที9 h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
นําท่านเดินทางสู่หมู่บา้นกั iตกั iต หมู่บา้นชาวมง้โบราณของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที!
รายลอ้ม หมู่บา้นอย่างสวยงาม รบัลมเย็นปะทะหน้า พรอ้มชมพื. นที!เพาะปลูกนาขั.นบนัไดของ
ชาวมง้ พรอ้มเลือกซื. อสินคา้เกษตร และสินคา้หตัถกรรมพื. นบา้นจากชาวบา้น 

เที9ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื> อที9 g) หลงัอาหาร เดินทางเขา้สูฮ่านอยตาม
เสน้ทางเดิม 

 
 
 
 
 
 
นําท่านเดินทางต่อไปยงัวัดหงอกเซิน ตั.งอยูริ่มทะเลสาบคืนดาบ (ฮว่านเกีEยม)  บนเกาะหยก
ซึ!งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถขา้มจากฝั!งไปยงัวดัโดยขา้มสะพานเทฮุก หรือสะพานแสงอาทิตยมี์สี
แดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ!งของกรุงฮานอยนักท่องเที!ยวนิยมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นที!
ระลึกกนัเสมอ ปัจจุบันกลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื!อว่าหอคอยเต่า ตั.งไวเ้พื!อเชื!อมโยงถึง
ตาํนานของวดัแห่งนี.  จากนั>น เดินทางต่อไปยงั ถนน $g สาย นําทุกท่านเลือกซื. อของฝากบน
ถนน ?F สายยา่นโบราณของเมืองฮานอยแต่กลบัคราครํ !าไปดว้ยผูค้นหลากหลายชนชาติ และ
รายรอบไปดว้ยสินคา้ของฝากนานาชนิด โดยเฉพาะบริเวณถนน ห่างกาย ห่างห่อม ห่างบาก 
หา่งบ่วม ก็จะเป็นยา่นคา้ขายที!คึกคกัดว้ยสินคา้สารพดัชนิดทั.ง 
ของกิน เสื. อผา้ และของที!ระลึกที!เป็นทั.งผา้ไหม กระเป๋า หรือเครื!องเงินที!มีลวดลายปราณีต
สวยงามมากมาย 

คํ 9า รบัประทานอาหารคํ 9า ณ ภตัตาคาร (มื> อที9 j) 
หลงัรบัประทานอาหาร นําทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกนํ>า ชมเรื!องราวที!แสดงถึง 
วิถีชีวิตของคนเวียดนามที!มีความผูกพนักบัสายนํ.า เป็นที!กล่าวขวญัของคนทุกชาติทุกภาษา  
 เขา้พกัที9 Moon View Hotel โรงแรมระดบั $ ดาว (หรอืเทียบเท่า) 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
วนัที9สี9 ฮานอย - จตรุสับาดิงห ์- กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที9พกั (มื> อที9 k)   

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ นําท่านเดินทางสู่ จตัุรสั
บาดิงห ์จัตุรัสแห่งนี. เป็นสถานที! ที!ท่านโฮจิมินหไ์ด้
อ่านคาํประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จากการตก
เป็นเมืองขึ. นของฝรั !งเศส ในวันที! 2 กันยายน พ.ศ
2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ. นถึง 48 ปี (ที!นี!จะปิด
ไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นในทุกวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร)์ **ถ่ายรูปดา้นนอก***ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่าน
เดินทางสู่สนามบินนอยไบ 

  MP.Mh น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยเที9ยวบินที9 VJ901 
  M".mh น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ… 

โปรแกรมอาจมีการเปลี9ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 
***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงื9อนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที9พอใจแลว้จงึวางมดัจาํเพื9อประโยชนข์อง

ท่านเอง* 
อตัราค่าบริการ 

ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื9อนไขตา่งๆใหค้รบถว้นจนเป็นที9พอใจก่อนชาํระเงิน 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็กตํ 9ากว่า MPปี 

ไม่มีเตียง 
พกัเดี9ยว จาํนวนที9 

15-18 FEB 19 11,988.- 11,988.- 3,000 20+1 
17-20 FEB 19 11,988.- 11,988.- 3,000 20+1 
22-25 FEB 19 10,988.- 10,988.- 3,000 20+1 
8-11 MAR 19 10,988.- 10,988.- 3,000 20+1 

10-13 MAR 19 10,988.- 10,988.- 3,000 20+1 



              

 

    

15-18 MAR 19 10,988.- 10,988.- 3,000 20+1 
17-20 MAR 19 10,988.- 10,988.- 3,000 20+1 

5-8 MAR 19 10,988.- 10,988.- 3,000 20+1 
7-10 APR 19 10,988.- 10,988.- 3,000 20+1 

10-13 APR 19 12,988.- 12,988.- 3,000 20+1 
12-15 APR 19 14,988.- 14,988.- 3,000 20+1 
14-17 APR 19 14,988.- 14,988.- 3,000 20+1 
19-22 APR 19 10,988.- 10,988.- 3,000 20+1 
10-13 MAY 19 10,988.- 10,988.- 3,000 20+1 
12-15 MAY 19 10,988.- 10,988.- 3,000 20+1 
17-20 MAY 19 12,988.- 12,988.- 3,000 20+1 
19-22 MAY 19 11,988.- 11,988.- 3,000 20+1 
ราคานี> เป็นราคาโปรโมชั 9นเมื9อจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปลี9ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

หมายเหต ุ:  
1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตั Eวเครื!องบินโปรโมชั !น เมื!อจองทวัร ์ไมส่ามารถยกเลิก เปลี!ยนแปลง เลื!อนวนัเดินทางได ้และ/
หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์
2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนไมต่ํ !ากว่า 15 ท่านขึ. นไป กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ
ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย10 วนั  
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี!ยนอตัราค่าบริการ เนื!องจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์นํ.ามนัสายการบินปรบัขึ. น และ/หรือมีผล
มาจากอตัราแลกเปลี!ยน  
4.กรณีที!ท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนทาํการจอง มิฉะนั.น  
บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั.งสิ. น  
ประกาศสาํคญั 
สายการบิน มีนโยบายใน จาํกดันํ>าหนกัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  กรณีนํ>าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่านตอ้ง
ชาํระค่านํ>าหนกัส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้20 ท่านขึ> น
ไป  
อตัรานี> รวม 
ค่าตั Eวเครื!องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ไฮฟอง – ฮานอย - กรุงเทพ ชั.นประหยดั โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร ์,ค่าภาษี
สนามบินกรุงเทพฯ และที!เมืองฮานอย , ค่าที!พกัโรงแรม  รวมทั.งสิ. น 3 คืนพกัหอ้งละ 8-? ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื. อ
ตลอดรายการ , ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานที!ที!ระบุไวใ้นรายการ , ค่า
ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 9,:::,::: บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 5::,::: บาท ตามเงื!อนไขของบริษัทฯประกนัภยั  



              

 

    

อตัรานี> ไม่รวม  
ภาษีมลูค่าเพิ!ม W %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัที!ไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางนํ.าหนักเกิน 8: กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ9น คนขบัรถ ท่านละ 200 บาท / วนั / คน  (รวม " วนั = kmm บาท / ลกูคา้ M ท่าน) 
****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที9ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ตํ !ากวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้
วา่งติดกนัอย่างนอ้ย 8 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทที!เหลือชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย8:วนั 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
เนื!องจากเป็นราคาตั Eวเครื!องบินโปรโมชั !น เมื!อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื!อน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีที!กองตรวจคนเขา้เมืองทั.งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที!ระบุไวใ้น
รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ที!จะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั.งสิ. น รวมถึง เมื!อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ!งหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ[ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงิน
มดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั.งสิ. น เนื!องจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 
หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งสาํเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง Pm วนั เพื9อทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการบิน
เพื9อออกตั |วเครื9องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า g เดือนขึ> นไป (นับ
จากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างสาํหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า P หนา้ขึ> นไป   
หมายเหต ุ:  
กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั>งหมดก่อนทาํการจอง เพื9อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1.บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�ที9จะเลื9อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการขึ> นในกรณีที9มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
2.ขอสงวนสิทธิ[การเก็บค่านํ.ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ!มหากสายการบินมีการปรบัขึ. นก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ในการเปลี!ยนเที!ยวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื!องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั.งสิ. นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิ!งของผิดกฎหมายซึ!งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั.งสิ. นหากเกิดสิ!งของสญูหายอนัเนื!องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบติัเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเที!ยวเอง 
g. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอา่นเงื!อนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที!พอใจก่อนชาํระค่าบริการ ทั.งนี. เพื!อเป็นประโยชน์แก่ตวัท่านและ
สมาชิกเอง และเมื!อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั.งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื!อนไขขอ้ตกลงต่างๆ
ในบริษัทฯ กาํหนด 
j. รายการนี. เป็นเพียงขอ้เสนอที!ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครั.งหนึ!ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที!พกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ!งอาจจะปรบัเปลี!ยนตามที!ระบุในโปรแกรมได ้
k. การจดัการเรื!องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที!เขา้พกัโดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหรี! / ปลอดบุหรี!ได ้โดยอาจจะขอ
เปลี!ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูที้!พกั ทั.งนี. ขึ. นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย Wวนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั.น บริษัทฯไม่
สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 
10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั.งสิ. นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผู้
จดักาํกบัเท่านั.น  
11.ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื!องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที!ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการ



              

 

    

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที!ยว อนั
เนื!องมาจากการกระทาํที!ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื!น ๆ  
MP. การขบัรถในเวียดนาม จาํกดัความเร็ว ไม่เกิน F:-B: กมต่อชั !วโมง (แลว้แต่พื. นที!) 
M$. บริการนํ.าดื!มท่านวนัละ9ขวดต่อคนต่อวนั 
M".ทางบริษัทฯ ซึ!งไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที!เกิดขึ. นที!อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าที! อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวาย
หรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ!งอาจจะทาํใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาที!กาํหนด และ/หรือตารางเวลาบินของ
สายการบินที!ใชใ้นเที!ยวบินนั.นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที!กาํหนด โดยค่าใชจ้่ายเพิ!มเติมที!เกิดขึ. นจากทั.งทางตรงและทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หน้าที!ตรวจ
คนเขา้เมือง อนัเนื!องมาจากมีสิ!งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั.งนี. ทางบริษัทจะยึด
ผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสาํคญั  

 
 

 

 

 

 

 

 


