
 

 

 

 
เทีย่วครบไฮไลท ์

·    บนิตรง สุวรรณภมู ิ- ฮานอย / ฮานอย - สุวรรณภมู ิโดยสายการบนิไทย 

ฟรนี า้หนกักระเป๋าขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

·    พกัโรงแรม 3 ดาว ระดบัมาตรฐาน พรอ้มอาหารเชา้ พกัซาปา 2 คนื ฮานอย 1 คนื 

·    ชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปตัยกรรมแบบฝร ัง่เศส  และ วดัหงอกเซนิ 

·    หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต หบุเขาปากมงักร - น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปีนั 

·    ลอ่งเรอืชมถ า้จา่งอาดชมธรรมชาตฮิาลองบก 

·    ชอ้ปป้ิงทีต่ลาด Love Market ตลาดโกก๊เหลว ตลาดนงิหบ์งิห ์ถนน 36 สาย 

·    FREE WIFI ON BUS 

·    แจกฟร ี!! หมวกดาวแดง น าไปใสใ่หเ้ท ่เก ๋กอ่นใคร 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ– เมอืงฮานอย - เมอืงหลา่วกาย - เมอืงซาปา - หมูบ่า้นกา๊ต กา๊ต - ตลาด
แหง่ความรกั 

2  ซาปา - ภเูขาปากมงักร - น ัง่กระเชา้ไปยอดเขาฟานซปีนั - ตลาดแหง่ความรกั  

3  ซาปา - ชายแดน HA KHAU BORDER - ตลาดโกก๊เหลว - ฮานอย - วดัหงอกเซนิ - 
ถนน 36 สาย 

4  ฮานอย - นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืชมถ า้จา่งอาน - ตลาดนงิหบ์งิห ์- ฮานอย - กรงุเทพฯ 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

16 - 19 Feb 2019  15,991  15,991 15,991 2,500 3,500 

17 - 20 May 2019  15,991  15,991 15,991 2,500 3,500 

14 - 17 Jul 2019  15,991  15,991 15,991 2,500 3,500 

09 - 12 Aug 2019  16,991  16,991 16,991 2,500 3,500 

12 - 15 Sep 2019  15,991  15,991 15,991 2,500 3,500 

27 - 30 Sep 2019  15,991  15,991 15,991 2,500 3,500 

11 - 14 Oct 2019  16,991  16,991 16,991 2,500 3,500 

05 - 08 Dec 2019  16,991  16,991 16,991 2,500 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
กรุงเทพ– เมอืงฮานอย - เมอืงหล่าวกาย - เมอืงซาปา - หมู่บา้นก๊าต ก๊าต - 

ตลาดแหง่ความรกั 

04.30 น.  คณะพรอ้มกันที่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 2 

เคานเ์ตอร ์D  สายการบนิไทย  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับอํานวย

ความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

07.45 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสายบนิ การบนิไทย เที่ยวบนิที ่

TG560 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

09.35 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหลา่วกาย มชีายแดนตดิกับเมอืงเหอโขว่ในมณฑลยูนนานของ

จนี เมอืงชายแดนแหง่นี้ถกูปิดหลงัจากเวยีดนามทําสงครามกับจนีใน พ.ศ. 2522 ตัง้แต่

เปิดใหม่ใน พ.ศ. 2536 ก็ไดก้ลายเป็นศนูยก์ลางการท่องเทีย่วทีส่ําคัญระหว่างฮานอย 

ซาปา และคนุหมงิ (จนี) และเป็นทีรู่จั้กในฐานะ "ราชนิแีหง่ภูเขา" หลา่วกายเต็มไป

ดว้ยสถานทีท่างประวัตศิาสตร ์ถ้ําธรรมชาต ิและผลติภัณฑท์างการเกษตร 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

   



 

 

หลังจากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงซาปา เมอืงชายแดนตอนเหนือของประเทศเวยีดนาม ใน

จังหวัดหลา่วกาย มจีุดเด่นคอืมกีารทํานาขัน้บันไดมาก ทําใหม้ภีูมทิัศน์สวยงามแก่การ

ท่องเทีย่ว เดมิซาปาเป็นเมอืงตากอากาศของเจา้นายชัน้สงูชาวฝร่ังเศสทีม่าทํางานใน

เวยีดนาม จงึมสีถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรอืนและการวางผังเมอืงแบบอาณานคิมฝรั่งเศส 

(French Colonial) มจีุดเดน่ทีต่ัง้อยู่กลางเมอืงคอื โบสถค์าทอลกิ ปัจจุบันเป็นเมอืง

ท่องเทีย่วซึง่ไดรั้บความนิยมมากทีส่ดุแหง่หนึ่งในเวยีดนาม ท่านชม หมูบ่า้นชาวเขา

กา๊ตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่ ของเมอืงซาปา ชมทวิทัศน์อันสวยงาม ชมไรน่า

ข ัน้บนัไดของชาวเขา ซึง่ปลกูกระจัดกระจายไปทั่วทัง้เขา สวยงามดงัภาพวาด นําทา่น

เดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยูข่องชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชมสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ 

ชมชวีติพืน้ถิน่ของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ดําและเผ่าเยา้แดง และเลอืกซือ้

สนิคา้หตัถกรรมของชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ อกีหนึง่ความสวยงามตาม

ธรรมชาตขิองเมอืงซาปา จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market 

  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 ซาปา - ภเูขาปากมงักร - น ัง่กระเชา้ไปยอดเขาฟานซปีนั - ตลาดแหง่ความรกั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านชม บรเิวณหุบเขาปากมงักร HAM RONG MOUNTAIN ซึง่ท่านจะได ้ชม

ทะเลหมอกทีป่กคลมุทั่วเมอืงซาปา ชมดอกไมเ้มอืงหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บน

ภูเขาเล็กๆ กลางเมอืงซาปา มคีวามสงูประมาณ 150 เมตร นําท่านเดนิเทา้ขึน้ไปเทีย่ว

บนภูเขาลูก อันเป็นแหล่งศกึษาหาความรูท้างธรรมชาตวิทิยาเพราะมพีชืพันธุไ์มน้านา

ชนดิทีห่ายากตลอดจนไมด้อกเมอืงหนาวนานาพันธุส์วยสดงดงามมากในชว่งฤดหูนาว 

จากนัน้ขึน้ไปยังจุดชมววิสงูสดุของภูเขาลกูนี้ ซ ึง่ทําเป็นบันไดสลับกับทางเดนิเทา้พืน้

ราบผา่นสวนหนิธรรมชาตริูปร่างแปลกตาซึง่มอีายุนับพันปีสําหรับทางขึน้จุดชมววินัน้วก

ไปเวยีนมาคลา้ยเดนิอยูใ่นเขาวงกต  จนถงึบนจดุชมววิเพือ่ถา่ยภาพของเมอืงซาปา ราย

ลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหว่างเหลีย่นเซิน่และเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซปัีน 

ความสูง 3,148 เมตร สงูกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอนิโดจีน สายหมอกเริม่เคลือ่นตัวไปมา

อยา่งชา้ๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอาทติยส์ภาพปรับเปลีย่นไปมาทุกๆ หา้นาท ีววิหลังคาสี

แดงของวลิลา่คลาสสคิสไตลโ์คโลเนียลแบบฝร่ังเศส สลับกับสสีนัของบรรดาบา้นเรอืน

ผูค้น โบสถค์รสิตต์ัง้เดน่เป็นสง่าอยู่เบือ้งลา่งถนนหนทางและทะเลสาปทีต่ัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงซาปาชา่งเป็นภาพทีส่วยงามคุม้คา่จากการทีท่า่นไดม้าชม 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   

จากนัน้นําท่านไปสูน่ ัง่กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปีนั เป็นกระเชา้ไฟฟ้าสามสายทีย่าวทีส่ดุ

ของโลก ยาว 6292.5 เมตร และความชนัมากทีส่ดุระหวา่งสองสถานีหา่งกนั 1410 เมตร

ไดก้ารรับรองจากองคก์าร Guinness Book คณะนักท่องเทีย่วจะไดช้มความสวยงาม

ของทะเลหมอกทีป่กคลมุทั่วเมอืงซาปาถงึยอดเขาฟานซปัีน ทีส่งูโดดเดน่กว่ายอดเขา



 

 

อื่นๆเปรียบเป็นหลังคาของภูมิภาคอินโดจีนซึง่มีความสูง 3,143 เมตรเหนือ

ระดบัน้ําทะเล 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่่าจะเป็น

สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 
ซาปา - ชายแดน HA KHAU BORDER - ตลาดโกก๊เหลว - ฮานอย - วดัหงอก

เซนิ - ถนน 36 สาย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเทีย่วชมและถา่ยภาพทีบ่รเิวณ ดา่นประตพูรมแดน เวยีดนาม - จนี (Ha Khau 

- Lao Cai Border) และแวะ ตลาดโกก๊เหลว ตลาดการคา้ชายแดนเวยีดนาม-จนี ซึง่

จําหน่ายสนิคา้ของจนีและเวยีดนาม อสิระเทีย่วชมตามอธัยาศยั  

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นกลบัสู ่กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนามนครหลวงเกา่แกซ่ ึง่จะมอีายุ

ครบ1000 ปีในปีค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามซึง่เมอืง

แหง่นี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่น ทา่นไดช้มสถาปัตยกรรมแบบ

ฝร่ังเศส ตกึ อาคารทีส่าํคญัตา่งๆ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

   

เดนิทางสูว่ดัหงอกเซนิ (ถ่ายรูปภายนอก) อยู่รมิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็น

เกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย 

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจอยู่ที ่ ถนน 36 สาย ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DELIGHT HOTEL HONOI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
ฮานอย - นิงหบ์งิห ์- ล่องเรือชมถ า้จ่างอาน - ตลาดนิงหบ์งิห ์- ฮานอย - 

กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

   

นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงนงิหบ์งิห ์ อยู่ทางใตข้องฮานอย เป็นเมอืงตดิชายฝ่ังทะเล 

ลอ้มรอบดว้ยยอดเขา 99 ยอด จงึถอืกันว่าเป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์เพือ่ลอ่งเรอืชมถ า้จา่ง

อาน ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น ฮาลองบก เนื่องจากมเีขาหนิปนูและถ้ําคลา้ยกับทีอ่า่ว



 

 

ฮาลอง เป็นระบบนเิวศทีส่ําคัญ มพีันธุพ์ชืหายากและสตัวป่์าสงวนอาศัยอยู่ เป็นจํานวน

มาก 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยูท่ี ่ตลาดนงิหบ์งิห ์

จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุฮานอยเสน้ทางเดมิ 

ไดเ้วลาแกส่มควรนําทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย เพือ่เดนิทาง

กลบัสูก่รงุเทพฯตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

20.25 น.  ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิการบนิไทย เที่ยวบนิที ่

TG565 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2ชัว่โมง) 

22.15 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ, การจราจร และวันหยดุชว่งเทศกาล เป็นตน้ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัลกูคา้เป็นสาํคญั *** 

 

โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดงันี ้:   

1)  โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบใุนรายการทัวร ์จะยังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพ่ัก อาจมกีารเปลีย่นแปลง 

โดยจะใชอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 1–3 

วัน พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง 

 

ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการไป-กลบัพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทาง

ได)้ 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิขาไปและกลบัทา่นละ 30 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 

8.คา่ไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

-การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ

1,000,000 บาท 

-คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000  บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดทํ้า

ไว ้) 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ

คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์

แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 



 

 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 1,000 บาท ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น (**ขออนุญาตเก็บที่

สนามบนิสุวรรณภมู ิณ วนัเดนิทาง**) 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ

ใบกํากบัภาษี) 

4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5.คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 

2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)สาํเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบญัชเีงนิฝากประเภทออม

ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร

ตา่งหาก (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง

กอ่นจะยืน่วซีา่) คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

 

เง ือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หรอื ช าระท ัง้หมด 

2. สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิ์

ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3. การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม

กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทางและแนบสาํเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้ง

มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์                 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ

ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํา่กวา่  26 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย

บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก

สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ

ดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง

รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 



 

 

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ

อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

7. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   

 


