
 

SAPA SO COOL 4D 3N 
โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 – มนีาคม 63 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์

สมัผสัความหนาวทีเ่วยีดนาม สุดฟิน ซาปา ฮานอย 

สมัผสัความสวยงามของธรรมชาต ิขุนเขา สายน า้ ทุง่นา 

เทีย่วหมูบ่า้นชาวเขา ชมนาข ัน้บนัได ววิแบบพาโนรามา 

น ัง่กระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปินั 

เยอืนเมอืงหลวงฮานอย  ชอ้ปป้ิงจุใจทีถ่นน 36 สาย  ฮานอย เยอืนสุสานโฮจมินิห ์เจดยีเ์สาเดีย่ว 

พเิศษ !! เฝอเวยีดนาม + ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล + Sen Buffet อาหารนานาชาต ิ



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี 
Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่นเดยีว 

เพิม่ 

31 ต.ค.-03 พ.ย.62 12,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  2,500฿ 

3,000 

07 – 10 พ.ย.62 13,888 3,000 

21 – 24 พ.ย.62 13,888 3,000 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค.62 13,888 3,000 

12 – 15 ธ.ค.62 13,888 3,000 

19 – 22 ธ.ค.62 13,888 3,000 

02 – 05 ม.ค.63 13,888 3,000 

09 – 12 ม.ค.63 13,888 3,000 

16 – 19 ม.ค.63 13,888 3,000 

23 – 26 ม.ค.63 13,888 3,000 

30 ม.ค. – 02 ก.พ.63  13,888 3,000 

06 – 09 ก.พ.63 13,888 3,000 

20 – 23 ก.พ.63 13,888 3,000 

23 – 26 ก.พ.63 13,888 3,000 

05 – 08 ม.ีค.63 13,888 3,000 

19 – 22 ม.ีค.63 13,888 3,000 

26 – 29 ม.ีค.63 13,888 3,000 

 

FLIGHT  

DEPARTURE:  TG560 BKK-HAN   07.45-09.35 
RETURN:         TG565 HAN-BKK   20.25-22.15 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก            ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ -  ทา่อากาศยาน นอยไบ ฮานอย  - เมอืงซาปา - 

หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดนิซาปา                                            

04.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก 

ช ัน้ 4 ประตู  เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารก่อนขึน้เครื่อง (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเอง

ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

07.45 น.         ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอยโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG560  

**มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

09.35 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าและ

สัมภาระ น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ จากนั้น น าท่านเดนิทางขึน้สู่  เมอืงซาปา 

ระหวา่งท่านสามารถชมววิทวิทัศน์อันสวยงามของขนุเขา ทะเลหมอก และนาขัน้บันได 

ผ่านชนเผ่าต่างๆสองขา้งทาง  และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสุดๆ ช่วงหนา้หนาวของ

ซาปาจะมโีอกาสไดช้มและสัมผัสหมิะ เพราะซาปามหีมิะตกเกอืบทุกปี ไต่ระดับความ

สงู คดเคี๊ยวของเสน้ทาง ตามไหลเ่ขา  

เทีย่ง               บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! เฝอเวยีดนาม 

บา่ย น าท่านเดนิทาง สู ่หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้

ด า หมู่บา้นชาวกลุม่นอ้ยดนูาขัน้บันไดของชาวเขา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขา

ในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได จากนัน้ น าท่านชม ตลาดคนเดนิซา

ปา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่ จะมชีาวเขาเผ่าตา่งๆน าสนิคา้มาขายในยาม

เชา้ ท่ามกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอหมอก อสิระชอ้ปป้ิงไดต้ามอัธยาศัย  

ค า่                  บรกิารอาการค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษ

ไวนแ์ดง 

พกัที ่ Sapa Longde Hotel  หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่อง          น ัง่รถไฟวนิเทจ – พชิติหลงัคาอนิโดจนี(ฟานซปิัน) – ฮานอย – ทะเลสาบคนื

ดาบ – ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย                                                                       

เชา้                 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟวนิเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเชา้ น าท่าน 

พชิติหลงัคาอนิโดจนี กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซปิัน (ราคา

รวมคา่รถไฟและกระเชา้ขึน้แลว้) ซึง่เป็นเสมอืน "หลังคาอนิโดจีน" โดยมสีถานีที่

หุบเขาเมอืงหัว (Muong Hoa) ห่างจากเมอืงซาปาไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 

กโิลเมตร เป็นระบบรถกระเชา้สามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 

กม. สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นตอ้งปีนบันไดอกี 

600 ขัน้ เพื่อไปถงึยอดเขารถกระเชา้แต่ละคันน่ังได ้35 คน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

15 นาท ีเทยีบกับการเดนิเทา้ขึน้เขา ทีจ่ะตอ้งใชเ้วลาเกอืบทัง้วัน น าท่านชมจุดชมววิ

สงูสดุของหลังคาอนิโดจนี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง              บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   

บ่าย     น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮานอย จากนั้น น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ 

ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นี้มตี านานกลา่ววา่ ในสมัยทีเ่วยีดนามท า

สงคราม สูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่ังไม่

สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสั้กท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอื

ที่ทะเลสาบแห่งนี้ไดม้ีปฎหิารยเ์ต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งไดร้ับดาบวเิศษมาใหพ้ระองค์ 

เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไป

ท าสงครามอกีครัง้ และไดร้ับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นสงบสุข เมือ่เสร็จศกึ

สงครามแลว้ พระองค์ไดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้น น าท่านชม วดั

หงอกเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณและเตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึง่

มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวนี้คอืเตา่ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นี้มาเป็น

เวลาชา้นาน จากนัน้ เชญิท่านอสิระ ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านได ้

เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที ่ระลกึตา่งๆ ฯลฯ  

ค า่                  บรกิารอาการค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ Delight Hanoi / Sunries Hanoi หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 

วนัทีส่าม           สุสานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์– ท าเนยีบประธานาธบิด ี– ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว 

– วดัเฉนิกว๊ก – ทะเลสาบตะวนัตก - ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง                                                                            

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านชม สุสานประธานาธบิด ีโฮจมินิห  ์(หมายเหตุ สุสานโฮจิมนิห์จะปิดทุกวัน

จันทร,์ วันศุกร ์และตลอดทัง้เดอืนกันยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี แต่สามารถ

ชมบริเวณภายนอกได)้ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท้ี่รวมเวียดนามเป็น

ประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้ับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพ

ท่านประธานาธิบดี ซึง่ไดท้ าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่างดีไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมี

เจา้หนา้ที่ดูแลไวอ้ย่างเขม้งวด จากนั้น น าท่านชม ท าเนยีบประธานาธบิด  ีที่ทาง

รัฐบาลเวยีดนามสรา้งใหท้่านโฮจมินิห ์แต่ท่านไม่อยู่แตท่่านเลอืกทีจ่ะอยู่บา้นไมห้ลัง

เล็ก ซึง่อยู่หลังท าเนียบแทน ท าเนียบแหง่นี้ จงึเป็นสถานทีร่ับแขกบา้นแขกเมอืงแทน 

จากนัน้ น าท่านชม บา้นพักลุงโฮ ทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพื้นสูงมใีตถุ้นเหมอืนบา้น

ไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน 

จากนั้น น าท่านชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว วัดรูปทรงอกบัว ตัง้อยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ 

สรา้งขึน้ พุทธบูชาใหแ้ก่ เจา้แม่กวนอมิ โดยต านานไดก้ล่าวว่า ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึ่ง

อยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักท ีจนคนืหนึ่งไดส้บุนิ

เห็นพระโพธสัิตวก์วนอมิไดม้าปรากฎทีส่ระดอกบัวและไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค ์

หลังจากนัน้ไม่นานพระองคก์็ไดม้พีระโอรส สมใจจงึไดส้รา้งวัดแห่งนี้ขึน้กลางสระบัว

เพือ่เป็นการขอบคณุพระโพธสัิตวก์วนอมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านชม วดัเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความส าคัญกับ

ประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตัง้อยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบ

ตะวนัตก ทะเลสาบทีส่วยงามและใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงฮานอย ภายในวัดมตีน้มหาโพธิ์

ทีน่ าามาจากประเทศอนิเดยี และเจดยีห์ลายชัน้ส าหรับไหวพ้ระเพื่อความเป็นสริมิงคล

แกช่วีติ   

เทีย่ง          บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ต ์Sen อาหารนานาชาตกิวา่ 

200ชนดิ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง น าท่านเลอืกชมและเลอืกช็อปของฝาก ณ รา้น 

OTOP จ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืงของชาวเวยีดนาม จากนัน้ จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ป



 

ป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า ไมห้อม

แกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร   

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั Sea Star Halong / Kenny Halong Hotel หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีง

กนั 

 

วนัทีส่ ี ่               ฮาลองเบย-์ถ า้นางฟ้า – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

จากนั้น น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาตทิี่สรรค์

สรา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก ณ อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะ

นอ้ยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ไดร้ับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโกอา่ว

แห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของ

เกาะแกง่ตา่งๆทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่งบนเรอื  เมนูพเิศษ!!!อาหารซฟู้ีดบนเรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่า

ประทับใจยิง่นัก ถ ้าแห่งนี้เพิง่ถูกคน้พบเมือ่ไม่นานมานี้ไดม้กีารประดับแสงสตีามผนัง

และมุมต่างๆในถา้ซึง่บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่ 

เสรมิเตมิแตง่ โดยมนุษยแ์สงสทีีล่งตัว ท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างตา่งๆมากมายทัง้รูป

มังกรเสาค ้าฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอนิทรีรูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ 

ตลอดจนเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึต่างๆตามอัธยาศัย จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ฮานอย 

ระหว่างทางน าท่านเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ รา้น OTOP จ าหน่ายสนิคา้

พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ  

20.25  น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG565 **มบีรกิารอาหาร

บนเครือ่ง** 

22.15  น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 



 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่น

ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกลา่ว 

− จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

− หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนการ

เดนิทาง 15 วัน 

− หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงค์

เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุก

คร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท  

   กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ใกลวั้นเดนิทาง ท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนด

แจง้เท่านัน้ 

**ส าคัญ**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวัน

เดนิทางไป-กลับและจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณา

ตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้ม

พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 



 

✓ คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกันหรอืเมอืงใกลก้ันกรณีที่

พักเต็มหรอืชว่งไฮซซ่ัีน 

✓ คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

✓ เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

✓ คา่น ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรัม และคา่ประกัน

วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้ง

เสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

✓ ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯ

ประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีาร

ตกลงไวก้ับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

✓ ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 

12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

× คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็น

ตน้  

× คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

× คา่ภาษนี า้มนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ หรอืไดท้ า

การขายโปรแกรมไปแลว้ 

× คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

× คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

ประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง

บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20

ท่าน  

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

❖ บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกัน  

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้

สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14

วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ   

❖ ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯ

ประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีาร

ตกลงไวก้ับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้

เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทาง

ผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 


