เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan)
4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ส (QR)
(สายการบินอันดับ 1 ทีด่ ีที่สุดในโลกของ สกายแทร็กซ์ ปี 2015 )
..เที่ยวเมืองซาปาทะเลหมอก บรรยากาศหุบเขา...พักซาปา 2 คืน…..

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
1. •พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม,พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน
•พิเศษพักเมือง ซาปา 2 คืน
•มีบริการ Free WiFi บนรถ
2. บริการน้ําดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
โปรแกรมการเดินทาง
1

2

3

4

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน –
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย –ชมการแสดงระบํา ตุ๊กตาน้ํา – ฮานอย
(พักฮานอย 1 คืน )
ฮานอย - ลาวไก – ซาปา–ยอดเขาฮัมรอง – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา –
ซาปา (อาหารค่ําพิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน) (พักซาปา 1 คืน )
(โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ดปรับอากาศ)
ซาปา – Fansipan(นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน)
- Silver Water Fall -Cat Cat Village– ซาปา(พักซาปา 1 คืน )
ซาปา-ฮานอย –กรุงเทพฯ
(โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ดปรับอากาศ)

เที่ยวบิน
QR834
QR835

เส้นทาง
BKK-HAN
HAN-BKK

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก

X

✈

O

MOON VIEW HOTEL 3*
HOTEL หรือเที่ยบเท่า

O

O

O

HOLIDAY SAPA HOTEL
3* HOTEL หรือเที่ยบเท่า

O

O

O

HOLIDAY SAPA HOTEL 3*
HOTEL หรือเที่ยบเท่า

O

O

✈

เวลาออก
14.25
17.30

เวลาถึง
16.15
19.15

วันแรกของการเดินทาง

: กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน –
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย –ชมการแสดงระบํา ตุ๊กตาน้ํา – ฮานอย

11.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Qสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ QR 834
16.15 น.

สนามบินนอยไบกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้น นําชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตํานานกล่าวว่า ในสมัยที่
เวียดนามทําสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่
ตัวหนึ่ งได้ ค าบดาบวิเศษมาให้ พ ระองค์ เพื่ อทํ าสงครามกั บ ประเทศจี น หลังจากที่ พ ระองค์ได้รับ ดาบมานั้ น
พระองค์ได้กลับไปทําสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นํ าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลาง
ทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อ
ว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
จากนั้น นํ าท่ าน อิสระช้ อบปิ้ งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ ท่ านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้อผ้า
รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

ค่ํา
ที่พัก

ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับ
เสี ย งบรรเลงของเครื่อ งดนตรีเวี ย ดนามและพากย์ ส ดๆของคณะละคร) นํ า เสนอเรื่อ งราวในชี วิต ประจําวัน
ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่ที่พัก MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว)หรือเที่ยมเท่า พักที่ฮานอย 1 คืน

วันที่สองของการเดินทาง ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– ยอดเขาฮัมรอง– อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา
– ซาปา
เช้า

กลางวัน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสูล่ าวไก(ซาปา)
นําทาน เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้
สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการ
สร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทําให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็น
เมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม
โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ดปรับอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ในช่วงบ่ายนําท่านเดินทาง นําท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่
สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสวยงาม ให้ท่านอิ
สะเที่ ยวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชมสินค้ าท้ องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดิน ทางมา
รวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจําเผ่าต่างๆ จากนั้นนําท่าน Check-in เข้าที่พัก

ค่ํา

รั บ ประทานอาหารค่ํ า ณ ภั ต ตาคาร (อาหารค่ํ า พิ เ ศษหม้ อ ไฟปลาเเซลมอน)

ที่พัก

อิสระกับการชมบรรยากาศยามค่ําคืนของเมืองซาปา
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักซาปา 1 คืน

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

ซาปา – Fansipan - Silver Water Fall -Cat Cat Village– ซาปา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan )สูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน ฟานซิปันยอดเขาสูงสุด
แห่ งเวี ย ดนามและในภู มิ ภ าคอิ น โดจี น จนได้ รับ การกล่ าวขานว่า “หลั งคาแห่ งอิ น โดจี น ” บนความสู งจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่ง สภาพป่าก็ยังคงมีความ
สมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก ทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่
ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุด หมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจ
และชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย(นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ Silver Water Fall น้ําตกสีเงิน เป็นน้ําตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซี
ปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ําลัด
เลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม
นํ าท่ านเดิน ทาง สู่ ห มู่ บ้ านชาวเขา Cat Cat Village หมู่ บ้ านชาวเขาเผ่าม้ งดํา ชมวิถีชี วิตความเป็ น อยู่ข อง
ชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
อิสระกับการชมบรรยากาศยามค่ําคืนของเมืองซาปา
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักซาปา 1 คืน

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

: ซาปา-ฮานอย –-กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางกลับสู่กรุงฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

17.30 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 835
19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….....................
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

VIETNAM HANOI-SAPA-HANOI

Fansipan 4D3N QR

..เที่ยวเมืองซาปาทะเลหมอก บรรยากาศหุบเขา...พักซาปา 2 คืน…..

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ เด็กมีเตียงพัก
2 ท่าน
กับผู้ใหญ่
2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน : 02-05,09-12,23-26 พฤศจิกายน 2560

13,999.-

13,999.-

13,999.-

3,500.-

15,999.-

15,999.-

15,999.-

3,500.-

ธันวาคม 2560
ธันวาคม : 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 60 / 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 60 / 31
ธ.ค. – 03 ม.ค. 60

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ท่านละ 4,500.- // ราคาเด็กทารก INFANT 4,500.***)

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวม 200/วัน/
คนรวมตลอดทั้งการเดินทาง 800 บาท / คน
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***
** แจกน้ําดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง
เท่านั้น
2.ค่าที่พักห้องละ2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
- เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะ
ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
- กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
- โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล /
เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวม 200/วัน/
คนรวมตลอดทั้งการเดินทาง 800 บาท / คน
*** ส่วนทิปของหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจในการให้บริการ ***
6.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย3%
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000. – บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย
้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
4.5 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด

จําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเทีย่ วเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้
ทั้งสิน้ **
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มผี ู้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเทีย่ วพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีทผี่ ู้ร่วม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆรายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว
บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

