
 

 

รหัสทัวร ITV1903279 
ทัวรเวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิบัน 4 วัน 3 คืน (TG) 
เมืองซาปา สูหมูบานชาวเขา Cat Cat Village ยอดเขาฟานซิปน วัดหงอกเซิน สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห วัดเจดียเสาเดียว วดัเฉินกวก เมืองฮาลอง อาวฮาลอง ถํ้านางฟ�า 
พักซาปา 1 คืน ฮานอย 1 คืน ฮาลอง 1 คืน 
!! พิเศษสุด เฝอเวียดนาม + ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล + Sen Buffet อาหารนานาชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก         ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ -  ทาอากาศยาน นอยไบ ฮานอย  - เมืองซาปา - หมูบาน

ชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดินซาปา                                           
อาหารกลางวัน, เย็น 

   04.30 น.   พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก 
ช้ัน 4 ประตู   
เคานเตอร สายการบินไทย เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารกอนข้ึนเครื่อง (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) 
กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสายการบินดวยตัวทานเองตาม
นโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

07.45 น.    ออกเดินทางสูกรุงฮานอยโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินท่ี TG560 
**มีบริการอาหารบนเคร่ือง** 

09.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองรับกระเป�าและสัมภาระ นําทานขึ้นรถโคชปรับ
อากาศ จากน้ัน นําทานเดินทางขึ้นสู เมืองซาปา ระหวาง
ทานสามารถชมววิทิวทัศนอันสวยงามของขุนเขา ทะเล
หมอก และนาขั้นบันได ผานชนเผาตางๆสองขางทาง  และ
สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสุดๆ ชวงหนาหนาวของซาปาจะมีโอกาสไดชมและ
สัมผัสหิมะ เพราะซาปามีหิมะตกเกือบทุกป ไตระดับความสูง คดเค๊ียวของเสนทาง 
ตามไหลเขา  

เท่ียง          บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี1)  เมนูพิเศษ!! เฝอเวียดนาม 
บาย นําทานเดินทาง สูหมูบานชาวเขา Cat Cat Village  หมูบานชาวเขาเผามงดํา 

หมูบานชาวกลุมนอยดูนาข้ันบันไดของชาวเขา ชมวถิีชีวิตความเปนอยูของชาวเขา
ในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได จากน้ัน นําทานชม ตลาดคนเดินซา
ปา ชมวิถชีีวติความเปนอยูของคนทองถิ่น จะมีชาวเขาเผาตางๆนําสินคามาขายใน
ยามเชา ทามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระชอปปم�งไดตาม
อัธยาศัย  

ค่ํา             บริการอาการค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที2่)  
เมนูพิเศษ !! ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวนแดง 
พักที่  Sapa Longde Hotel  หรือโรงแรมระดบัใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

วันที่สอง         น่ังรถไฟวินเทจ – พิชิตหลังคาอินโดจีน(ฟานซิปน) – ฮานอย – ทะเลสาบคืน
ดาบ – ชอปปم�งถนน 36 สาย                                                                
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

เชา            บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือที3่)  
 นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ น่ังรถไฟวินเทจ จากซาปา
สูสถานีกระเชา นําทาน พิชิตหลังคาอินโดจนี กระเชาไฟฟ�า
จากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปน (ราคารวมคารถไฟและ
กระเชาข้ึนแลว) ซึ่งเปนเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานี
ที่หุบเขาเมืองหัว (Muong Hoa) หางจากเมอืงซาปาไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตราว 10 กิโลเมตร เปนระบบรถกระเชา
สามสาย สายยาวที่สุดใน 
เวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดทายอยูสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากน้ันตองปนบันไดอีก 
600 ขั้น เพ่ือไปถึงยอดเขารถกระเชาแตละคันน่ังได 35 คน 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเทาข้ึน
เขา ท่ีจะตองใชเวลาเกือบท้ังวัน นําทานชมจดุชมวิวสูงสุด
ของหลังคาอินโดจีน    

เท่ียง          บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี4)  
บาย           นําทานเดินทางสู เมืองฮานอย จากน้ัน นําทานชม ทะเลสาบ

คืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงน้ีมี
ตํานานกลาววา ในสมยัที่เวียดนามทําสงคราม สูรบกับ
ประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปน
เวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที 
ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เมื่อไดมาลองเรือท่ี
ทะเลสาบแหงน้ีไดมีปฎหิารยเตาขนาดใหญตัวหน่ึงไดรับดาบวิเศษมาใหพระองค 
เพ่ือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรบัดาบมาน้ัน พระองคได
กลับไปทําสงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานสงบสุข 
เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี จากน้ัน นํา
ทานชม วดัหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณและเตาสตาฟ 
ขนาดใหญซึง่มีความเชือ่วา เตาตัวน้ีคือเตาศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใน
ทะเลสาบแหงน้ีมาเปนเวลาชานาน จากน้ัน เชิญทานอิสระชอปปم�งถนน 36 สาย มี



 

 

สินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที ่ระลึก
ตางๆ ฯลฯ  

ค่ํา               บริการอาการค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี5)  
พักที่  Delight Hanoi / Sunries Hanoi หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
วันท่ีสาม          สุสานประธานาธิบดี โฮจิมนิห – ทําเนียบประธานาธิบดี – ชมวดัเจดียเสาเดียว -  
อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา             รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 6) 

 นําทานชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมนิห (หมายเหตุ 
สุสานโฮจิมินหจะปดทุกวันจันทร, วันศุกร และตลอดท้ัง
เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกป แตสามารถ
ชมบริเวณภายนอกได) วีรบุรุษตลอดกาลของชาว
เวียดนาม ผูท่ีรวมเวียดนามเปนประเทศ และยังเปนผู
ประกาศเอกราชใหกบัประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพทานประธานาธิบดี 
ซึ่งไดทําการเก็บรักษาศพไวเปนอยางดีไมใหเนาเปم�อย โดยมีเจาหนาที่ดูแลไวอยาง
เขมงวด จากน้ัน นําทานชมทําเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสรางให
ทานโฮจิมินห แตทานไมอยูแตทานเลือกที่จะอยูบานไม
หลังเล็ก ซึ่งอยูหลังทําเนียบแทน ทําเนียบแหงน้ี จึงเปน
สถานท่ีรับแขกบานแขกเมืองแทน จากน้ัน นําทานชม 
บานพักลุงโฮ ท่ีสรางดวยไมท้ังหลัง ยกพืน้สูงมีใตถุน
เหมือนบานไทยสมัยกอน เปนท่ีพักผอนและตอนรับแขก 
ช้ันบนเปนหองทํางานและหองนอน จากน้ัน นําทานชม
วัดเจดียเสาเดียว วดัรูปทรงอกบัว ต้ังอยูกลางสระบัว วัดแหงน้ี สรางข้ึน พุทธบูชา
ใหแก เจาแมกวนอิม โดยตํานานไดกลาววา ไดมีกษัตริยองคหน่ึงอยากไดพระโอรส
มากและรอมาเปนเวลานานยังคงไมสมหวงัสักท ีจนคืนหน่ึงไดสุบินเห็นพระ
โพธิสัตวกวนอิมไดมาปรากฎท่ีสระดอกบัวและไดประธานโอรสใหกับพระองค 
หลังจากน้ันไมนานพระองคก็ไดมีพระโอรส สมใจจึงไดสรางวัดแหงน้ีข้ึนกลางสระ
บัวเพ่ือเปนการขอบคุณพระโพธิสัตวกวนอิม จากน้ัน นําทานชม วัดเฉินกวก เปน
วัดจีนท่ีมีความเกาแกและมีความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเปนอยางมาก
ต้ังอยู 



 

 

ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญที่สุดใน
เมืองฮานอย ภายในวัดมีตนมหาโพธ์ิท่ีนําามาจากประเทศอินเดีย และเจดียหลาย
ช้ันสําหรับไหวพระเพ่ือความเปนสิริมงคลแกชีวิต   

เท่ียง          บริการอาหารเที่ยงท่ีภัตตาคาร (มื้อท่ี7)  
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ�ต Sen อาหารนานาชาตกิวา 200ชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
บาย           นําทานเดินทางสู เมืองฮาลอง นําทานเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ ราน 

OTOP จําหนายสินคาพ้ืนเมืองของชาวเวียดนาม จากน้ัน จากน้ันใหทานไดอิสระช
อปปم�ง ณ ตลาดไนทมาเก็ตฮาลอง สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป�า ไม
หอมแกะสลัก เส้ือผา เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินคาพืน้เมืองตางๆ 
มากมาย 

ค่ํา              บริการอาหารค่ําที่ภัตตาคาร (ม้ือที8่)  
นําทานเขาสูที่พัก ท่ีพัก : Sea Star Halong / Kenny Halong Hotel หรือ     
โรงแรมระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
วันท่ีส่ี               ฮาลองเบย-ถํ้านางฟ�า – สนามบินสุวรรณภูม ิ
อาหารเชา,เที่ยง(บนเรือ) 
เชา             รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 

(ม้ือที9่)  
 จากน้ัน นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพ่ือลองเรือ

ชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคสรางดวย
ความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก ณ อาวฮา
ลอง ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1969 
เกาะ ไดรับการประกาศเปน“มรดกโลก”โดย



 

 

องคการยูเนสโกอาวแหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมาย ระหวางการลองเรือ
ทานจะไดชมความงามของเกาะแกงตางๆท้ังเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ  

เท่ียง          บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อท่ี10) 
เมนูพิเศษ!!!อาหารซีฟู�ดบนเรือ 

จากน้ัน นําทานชม ถํ้านางฟ�า ชมหินงอกหิน
ยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจ
ยิ่งนัก ถํ้าแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเม่ือไมนานมาน้ีได
มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆในถา
ซึ่งบรรยากาศภายในถํา้ทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ี เสริมเติมแตง 
โดยมนุษยแสงสทีีล่งตัว ทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆมากมายทั้งรูปมังกรเสา
ค้ําฟ�าทั้ง 4 เสา รูปปกอินทรีรูปนางฟ�า รปูคูรกัหนุมสาว พระพุทธรูป ฯลฯ 
ตลอดจนเลอืกซื้อสินคาทีร่ะลึกตางๆตามอัธยาศัย จากน้ัน นําทานเดินทางสู 
ฮานอย ระหวางทางนําทานเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ ราน OTOP 
จําหนายสินคาพื้นเมืองของชาวเวียดนาม  จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู
สนามบินนอยไบ  

20.25  น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG565  
**มีบริการอาหารบนเครื่อง** 

22.15  น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

********************************** 
 
อัตราคาบรกิาร 
วันเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ ราคาเด็ก0-2 ป  
Infant 

พักเด่ียว/
เดินทางทาน
เดียว เพ่ิม 

ท่ีน่ัง หมาย
เหตุ 

31 ต.ค.-03 พ.ย.
62 12,888 

ไมมีราคาเด็ก 
Infant  2,500฿ 

3,000 25  

07 – 10 พ.ย.62 13,888 3,000 25  
21 – 24 พ.ย.62 13,888 3,000 25  
28 พ.ย. – 01 
ธ.ค.62 13,888 3,000 25  



 

 

12 – 15 ธ.ค.62 13,888 3,000 25  
19 – 22 ธ.ค.62 13,888 3,000 25  
02 – 05 ม.ค.63 13,888 3,000 25  
09 – 12 ม.ค.63 13,888 3,000 25  
16 – 19 ม.ค.63 13,888 3,000 25  
23 – 26 ม.ค.63 13,888 3,000 25  
30 ม.ค. – 02 
ก.พ.63  13,888 3,000 25  

06 – 09 ก.พ.63 13,888 3,000 25  
20 – 23 ก.พ.63 13,888 3,000 25  
23 – 26 ก.พ.63 13,888 3,000 25  
05 – 08 มี.ค.63 13,888 3,000 25  
19 – 22 มี.ค.63 13,888 3,000 25  
26 – 29 มี.ค.63 13,888 3,000 25  

 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมติองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม(ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดนิทางตอ) โดยทาง บริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
คร้ัง มฉิะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3.การจองทัวรและชําระคาบรกิาร  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท  
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 



 

 

- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามที่
บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมอืง
ใกลกันกรณีท่ีพักเต็มหรือชวงไฮซีซั่น 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรมั ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และ
คาประกันวินาศภัยเครือ่งบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ํา
สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
6. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไข
ของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว (ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
7.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตให
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองดืม่ คาซักรดี คา
โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน หรือได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเปนเมืองใกลเคียงกัน  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. คาประกันอุบติัเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไข
ของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว (ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจาก
การกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 


