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Code : VJ89 ทวัรเ์วยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซบินั 4วนั3คนื  
สมัผสัความหนาวทีเ่วยีดนาม สดุฟิน ซาปา ฮานอย  

สมัผสัความสวยงามของธรรมชาต ิขนุเขา สายน า้ ทุง่นา และนาข ัน้บนัได  ซาปา เป็นเมอืงตากอากาศบน 

หบุเขาทีอ่ากาศเย็นสบายท ัง้ปี เทีย่วหมูบ่า้นชาวเขา ชมนาข ัน้บนัได ววิแบบพาโนรามา  

และไดน้ ัง่กระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปินั  

เยอืนเมอืงหลวงฮานอย  ชอ้ปป้ิงจใุจทีถ่นน 36 สาย  ฮานอย เยอืนสสุานโฮจมินิห ์เจดยีเ์สาเดีย่ว  

  * พกัซาปา 1คนื ฮานอย 2คนื * ฟร ีWifi On BUS  *  
พเิศษสดุ กบั บฟุเฟ่ตเ์วยีดนาม Zen Buffet กบัเมนมูากกวา่ 100 ชนดิ 

เดนิทางโดยสายการบนิ Veitjet (VJ)  

 
พเิศษ!! ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดืเวยีดนาม คนละ 1ตวั  

 

วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

24 -27 ม.ค. 62 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  2,500฿ 

2,500 25  

31 ม.ค. – 3 ก.พ. 62 10,888 2,500 25  

14 – 17  ก.พ. 62 12,888 2,500 25  

16 - 19 ก.พ. 62 12,888 2,500 25  

21 – 24 ก.พ. 62 11,888 2,500 25  

28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 62 11,888 2,500 25  
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7- 1 0 ม.ีค. 62 11,888 2,500 25  

14 – 17 ม.ีค. 62 11,888 2,500 25  

21 – 24 ม.ีค. 62 11,888 2,500 25  

28 – 31 ม.ีค. 62 11,888 2,500 25  

4 – 7 เม.ย. 62 11,888 2,500 25  

5 – 8 เม.ย. 62 11,888 2,500 25  

6 – 9 เม.ย. 62 12,888 2,500 25  

11 – 14 เม.ย. 62 16,888 2,500 25  

12 – 15 เม.ย. 62 16,888 2,500 25  

13 – 16 เม.ย. 62 16,888 2,500 25  

14-17 เม.ย. 62 15,888 2,500 25  

25 – 28 เม.ย. 62 11,888 2,500 25  

 

วนัแรก              ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  -  ท่าอากาศยาน นอยไบ ฮานอย                          อาหาร เย็น 

   12.50 น.         พรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชัน้ 4 ประตู   

เคาน์เตอร์ สายการบิน Veitjet เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นข้ึนเคร่ือง  (รับ

เอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําข ัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่ ) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวั

ทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน   

15.50 น.        ออกเดินทางสูก่รุงฮานอยโดยสายการบิน Veitjet เท่ียวบินท่ี VJ902 

17.40 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าและสมัภาระ นําทา่นข้ึนรถโคช้ปรับ

อากาศ  

ค า่                    บริการอาการค า่ท่ีภตัตาคาร (ม้ือท่ี1)   

     :  พกัท่ี  Delight Hanoi หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั  

 

วนัท่ีสอง        ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – น ้าตก Silver Water Fall – หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat – ตลาด        

     คนเดินซาปา         อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น 

เชา้                  บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี2)  

  เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ งล า ว ไ ก โ ด ย เ ส ้น ท า ง ด่ ว น จ า ก โ น ย บ่ า ย -ล า ว ไ ก  

( 40+245 Km) โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  เป็นทางดว่นสายใหม่

พ่ึงเปิดเม่ือเดือนกนัยายน 2546 เดินทางสู่เมืองลาวไก ระหว่างทางชม

ทศันียภาพ ขุนเขาท่ีสวยงาม จากนั้น นําท่านเดินทางข้ึนสู่เมือง ซาปา 

ระหวา่งทา่นสามารถชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของขุนเขา ทะเลหมอก และนา

ขัน้บนัได ผา่นชนเผา่ตา่งๆสองขา้งทาง  และสมัผสักบัอากาศหนาวเย็นสุดๆ 

ชว่งหนา้หนาวของซาปาจะมีโอกาสไดช้มและสมัผสัหิมะ เพราะซาปามีหิมะ

ตกเกือบทุกปี ไตร่ะดบัความสูง คดเค๊ียวของเสน้ทาง ตามไหลเ่ขา   
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เท่ียง                 บริการอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคาร (ม้ือท่ี3)  

บ่าย   นําทา่นเดินทางไปชม น ้าตก Silver Water Fall น ้าตกสีเงิน เป็นน้ําตกท่ี

สวยงามท่ีสุดในเมืองซาปา ไหล  จากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นได ้

อยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดบั 

สายน้ําลดัเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม  จะไดพ้บกับบรรยากาศท่ี

สวยงาม จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทาง สู่หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat 

Village  หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ หมู่บา้นชาวกลุ่มนอ้ยดูนาขัน้บนัไดของ

ชาวเขา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได  

ค า่                  บริการอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร (ม้ือท่ี4)  

หลงัอาหารนําทา่นชม ตลาดคนเดินซาปา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนทอ้งถ่ิน จะมีชาวเขาเผา่ตา่งๆนําสินคา้มา

ขายในยามเชา้ ทา่มกลางบรรยากาศท่ีหนาวเย็นและไอหมอก อิสระชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั จนสมควรแกเ่วลา 

: พกัท่ี  Q Sapa  // Chapa Dew Sapa หรือโรงแรมระดบั  ใกลเ้คียงกนั 

 

วนัท่ีสาม           ตลาดชาวเขาซาปา – พิชิตหลงัคาอินโดจีน(ฟานซิปัน) – ลาวไก – ตลาด Coc Leu(ตลาดชายแดน 

เวียดนาม-จีน) – ฮานอย – ชอ้งป้ิงถนน 36 สาย                               อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

จากนั้น นําทา่นชม ตลาดชาวเขาซาปา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคน

ทอ้งถ่ิน จะมีชาวเขาเผา่ตา่งๆนําสินคา้มาขายในยามเชา้ ทา่มกลางบรรยากาศท่ี

หนาวเย็นและไอหมอก  จากนั้นนําทา่นสมัผสัประสบการณพิ์เศษ นัง่รถไฟวิน

เทจ จากซาปาสูส่ถานีกระเชา้ นําทา่น พิชิตหลงัคาอินโดจีน กระเชา้ไฟฟ้า

จากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซิปัน (ราคารวมค่ารถไฟและกระเชา้ข้ึนแลว้) ซ่ึงเป็นเสมือน "หลงัคาอินโดจีน" 

โดยมีสถานีท่ีหุบเขาเมืองหัว (Muong Hoa) 

ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

ราว 10 กิโลเมตร เป็นระบบรถกระเชา้สาม

สาย สายยาวท่ีสุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 

6.3 กม. สถานีสุดทา้ยอยูสู่งจากระดบัน้ําทะเล

ราว 3,000 เมตร จากนั้นตอ้งปีนบนัไดอีก 600 ขัน้ เพ่ือไปถึงยอด เขา  รถกระเชา้แตล่ะคนันั่งได ้35 คน ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกบัการเดินเทา้ข้ึนเขา ท่ีจะตอ้งใชเ้วลาเกือบทัง้วนั นําทา่นชมจุดชมวิวสูงสุดของหลงัคา

อินโดจีน    

เท่ียง             บริการอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคาร (ม้ือท่ี6)  

บ่าย              น าท่านเดินทางสู่เมืองลาวไก ชายแดนเวียดนาม-จีน และเลือกซ้ือสินคา้ ผลไม ้

จากเมืองจีนท่ี ตลาด Coc Leu Market จากนั้น นําทา่นเดินทางสู ่เมืองฮานอย 

จากนั้น เชิญทา่นอิสระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย มีสินคา้ราคาถูกใหท้า่นได ้

เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ี ระลึกตา่งๆ ฯลฯ 
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ค า               บริการอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟต ์ZEN INTER ZONE      

                    (ม้ือท่ี7)  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั: Delight Hanoi หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

วนัท่ีส่ี               ฮานอย – สุสานโฮจิมินห ์– ท าเนียบประธานาธิบดี – เจดียเ์สาเด่ียว – สนามบินสุวรรณภูมิ 

                       อาหารเชา้,เท่ียง(อาหารว่าง) 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี8) จากนั้น นําท่านชม สุสานประธานาธิบดี  

โฮจิมินห ์ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินหจ์ะปิดทุกวนัจนัทร์, วนัศุกร ์และ

ตลอดทัง้เดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชม

บริเวณภายนอกได)้ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ี้รวมเวียดนามเป็น

ประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพ

ทา่นประธานาธิบดี ซ่ึงไดท้าํการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอยา่งดีไมใ่หเ้น่าเป่ือย โดยมี

เจา้หนา้ที่ ดูแลไวอ้ยา่งเขม้งวดชมท าเนียบประธานาธิบดี ท่ีทางรัฐบาลเวียดนามสรา้งใหท้า่นโฮจิมินห์ แตท่า่นไมอ่ยูแ่ต่

ทา่นเลือกท่ีจะอยูบ่า้นไมห้ลงัเล็ก ซ่ึงอยูห่ลงัทาํเนียบแทน ทาํเนียบแห่งน้ี จึงเป็นสถานท่ีรับแขกบา้นแขกเมืองแทน 

จากนั้น นํา เจา้แมก่วนอิม โดยตาํนานไดก้ลา่ววา่ ไดมี้กษัตริยอ์งคห์น่ึงอยากทา่น 

ชมวดัเจดียเ์สาเดียว วดัรูปทรงอกบวั ตัง้อยูก่ลางสระบวั วดัแหง่น้ี สรา้งข้ึน พุทธ

บูชาใหแ้ก ่ไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไมส่มหวงัสกัที จนคืนหน่ึง

ไดสุ้บินเห็นพระโพธิสัตวก์วนอิมไดม้าปรากฎท่ีสระดอกบวัและไดป้ระธานโอรส

ใหก้บัพระองค ์หลงัจากนั้นไมน่านพระองคก็์ไดมี้พระโอรส สมใจจึงไดส้รา้งวดัแหง่

น้ีข้ึนกลางสระบวัเพ่ือเป็นการขอบคุณพระโพธิสตัวก์วนอิม จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 

(บริการขนมปังฝรัง่เศส) 

12.15  น.       เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Veitjet เท่ียวบินท่ี  VJ901  

14.05   น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

********************************** 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 

การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดเป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปล่ียนโดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ  

1. การเดินทางครัง้น้ีจะตอ้งมีจานวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไมถึ่งจาํนวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั 
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- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ ดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ ) โดยทาง   

   บริษัทจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  

3.การจองทวัรแ์ละช าระค่าบริการ  

- กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท  

   กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอร์ตพรอ้มเอกสารชาํระมดัจาํคา่ทวัร์ 

- คา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือชาํระ 25-30 วนักอ่นออกเดินทาง  

- กรณีบริษัทตอ้งออกตัว๋หรือวีซา่ใกลว้นัเดินทาง ทา่นจาํเป็นตอ้งชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกาํหนดแจง้เทา่นั้น 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้

หนังสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณี

พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

4.การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี   และ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน รวมถึงเม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการ

หน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  

.อตัราค่าบริการน้ีรวม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

2. คา่ที่ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ ระบุไวใ้นรายการหรือระดบัใกลเ้คียงกนัหรือเมืองใกลก้นักรณีท่ีพกัเต็มหรือชว่งไฮซีซัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  

4. เจา้หนา้ที่ บริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. ค่าน ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กิโลกรมั ถือข้ึนเคร่ืองได ้7กิโลกรมั และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกินทา่นตอ้งเสียคา่ปรับตามที่ สายการบินเรียกเก็บ  

6. คา่ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัท่ีบริษัททาํไว ้(ไม่

ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมี

เอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่ เก่ียวขอ้ง 

7.คา่รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. คา่ทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  
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4. คา่ภาษีน้ํามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน หรือไดท้าํการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที่ โรงแรม  

7. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน/ทริป ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้

และบริษทัฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 20ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  

6. เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือปรับเป็นเมืองใกลเ้คียงกนั  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั   โดยมีหอ้งพกัสาํหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดย

อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจ

ของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั้น 

11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระทาํที่ สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. คา่ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัท่ีบริษทัทาํไว ้(ไม่

ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมี

เอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่ เก่ียวขอ้ง 

13. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจ

ของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั้น  
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14. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู เ้ดินทางไมผ่า่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระทาํที่ สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 


