VN003C: เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ฟานสิปัน 4วัน 3คืน
ทัวร์ เวียดนามเหนือ ล่ องเรื อฮาลองเบย์ : นั่งกระเช้ าฟานสิปัน : หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต :
ช้ อปปิ ้ ง ถนน 36 สาย// ตลาดซาปา 
 อิ่มอร่ อยกับเมนูพเิ ศษ !! บุฟเฟ่ ห์ อาหารนานาชาติ SEN 

วันที่

รายการ

เช้ า

เที่ยง

เย็น

โรงแรมที่พกั

1

กรุ งเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง







CROWN HOTEL
หรื อเทียบเท่า

2

ฮานอย–ล่องเรื อฮาลอง –ฮานอย - โชว์ห่นุ กระบอกน ้า -การค้ า 36 สาย







DELIGHT HOTEL
หรื อเทียบเท่า

3

ฮานอย– ซาปา – นัง่ กระเช้ าเขาฟานซิปัน(รวมกระเช้ า+รถราง)
– หมูบ่ ้ านกัตกั
้ ต้ – ตลาดแห่งความรัก







SUNNY MOUNTAIN
HOTEL หรื อเทียบเท่า

4

ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุ งเทพฯ







-

กาหนดการเดินทาง
วันเดินทาง
11-14 สิงหาคม 2561
*วันแม่
18-21 สิงหาคม 2561
13-16 กันยายน 2561
13-16 ตุลาคม 2561
20-23 ตุลาคม 2561
*วันปิ ยะมหาราช
17-20 พฤศจิกายน 2561
8-11 ธันวาคม 2561
2 9 ธั น ว า ค ม 2 5 6 1 – 1
มกราคม 2562 *วันปี ใหม่

วันแรก
11.30 น.

ผู้ใหญ่
ท่านละ

ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
พักผู้ใหญ่ 2ท่าน+1เด็ก พักผู้ใหญ่2ท่าน+1เด็ก
ท่านละ
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

15,900.-

15,900.-

14,900.-

4,500.-

14,900.-

14,900.-

13,900.-

3,500.-

14,900.-

14,900.-

13,900.-

3,500.-

15,900.-

15,900.-

14,900.-

4,500.-

15,900.-

15,900.-

14,900.-

4,500.-

14,900.15,900.-

14,900.15,900.-

13,900.14,900.-

3,500.4,500.-

19,900.-

19,900.-

18,900.-

5,000.-

กรุ งเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง

(-/-/เย็น)

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q
เคาน์เตอร์ สายการบิน กาต้ าร์ แอร์ เวย์ (QR) เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ น
14.25 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834
สะดวกสบายกั บ สายการบิ น ระดั บ 5 ดาว (ที วี ส่ ว นตั ว ทุ ก ที่ น่ ั ง บริ ก ารดู ห นั ง,ฟั งเพลง,เล่ น เกมส์
บริการขนมและนา้ เปล่ าบนเครื่อง) (ใช้ เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง)
16.15 น.
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
กรุ ง ฮานอย เมื อ งหลวงของประเทศเวี ย ดนาม ที่ ตัง้ อยู่ ภ าคเหนื อ เป็ นเมื อ งที่ มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอยในอดีตได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมือง
หลวงที่สวยที่สดุ ในเอเชีย เรี ยกกันว่า“Little Parris” เป็ นเมืองหลวงที่ได้ รับการวางผังเมือง

ไว้ อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น ้าล้ อมรอบเมือง เฉพาะกรุ งฮานอยมี ทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง จึงได้ ชื่อว่า City of Lakes มีถนน
หนทางที่ร่มรื่ นด้ วยต้ นไม้ ใหญ่ มีอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial)ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆ ในอินโดจีน
ปั จจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้ นกั เดินทางได้ ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี อ้ ย่างไม่เสื่อมคลาย
ฮาลอง (Halong) มีระยะทางห่างจากเมืองฮานอยประมาณ 170 กม. ใช้ เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ซึ่งกล่าวกันว่า ถ้ าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนือจะ
ไม่สมบูรณ์ แบบหากไม่ได้ ไปจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang Ninh) ซึ่งจังหวัดนีม้ ีพ รมแดน
ร่วมกับจีนทางทิศเหนือ มีทศั นียภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สดุ ในเวียดนาม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1)
ที่พกั  HALONG DIAMOND HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สอง

ล่ องอ่ าวฮาลอง–ถา้ สวรรค์ – ฮานอย–ถนน 36 สาย–โชว์ ห่ นุ กระบอกนา้

(เช้ า/เที่ยง/เย็น)

เช้ า
บริการอาหาร ห้ องอาหารโรงแรม (มือ้ ที่ 2)
จากนัน้ เดินทางสู่ท่าเรื อ นาท่านลงเรื อเพื่ อล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติที่
สรรค์สร้ างด้ วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกของอ่าวฮาลอง (Vinh Halong)
อ่าวฮาลองซึ่ง จัด ว่าเป็ นเขตภูมิ ป ระเทศที่ ส วยงามที่ สุดในเวี ยดนามและได้ รับ การ
คัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้ เป็ นหนึง่ ในมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2537
 อ่าวฮาลอง ซึ่งประกอบด้ วยหมู่เกาะน้ อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้ รับการประกาศ
เป็ นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี ้เต็มไปด้ วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่าง
การล่องเรื อท่านจะได้ ชมความงามของเกาะต่างๆ ทังเกาะหมา
้
เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ
นาท่านชม ถา้ นางฟ้าหรื อถา้ สวรรค์ ชมหินงอกหินย้ อยมากมายล้ วนแต่สวยงาม
และน่าประทับใจยิ่งนัก ถา้ แห่งนี ้เพิ่งถูกค้ นพบเมื่อไม่นานมานี ้ ได้ มีการประดับแสงสี
ตามผนังและมุม ต่างๆ ในถา้ ซึ่งบรรยากาศภายในถา้ ท่านจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาติที่เสริ มเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทาให้ เกิดจินตนาการรู ปร่ างต่า ง ๆ
มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาค ้าฟ้า พระพุทธรูป ศิวลึงค์ จากที่นี่ได้
นาท่านชม เกาะไก่จบู กัน ซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ลักษณะจะเป็ นเกาะเล็กๆ 2 เกาะ หันหน้ าเข้ าหากัน คล้ าย
ๆ กับ ไก่ หรื อ นก แล้ วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------เที่ยง

บริการอาหารบนเรือ พร้ อมทัง้ ชมทัศนียภาพของอ่ าวฮาลอง (มือ้ ที่ 3)

นาท่านเดินทางกลับสูฮ่ านอย จากนันอิ
้ สระช้ อปปิ ง้ ที่ ถนนย่านการค้ า 36 สาย แต่ละถนนจะขายสินค้ าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้ า
ไหม ฝ้าย รองเท้ า กระเป๋ า ของที่ระลึก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4)
ชมโชว์หุ่นกระบอกนา้ หรื อการเชิดหุ่นกระบอกแบบพืน้ บ้ านที่แสดงถึงการบรรยายชีวิต
เทพนิยายที่เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ของประเทศ ซึ่งเป็ นวัฒ นธรรมแท้ ๆของเวียดนาม แสดง
พร้ อมด้ วยวงดนตรี พื ้นเมืองบรรเลงประกอบ ที่หาชมได้ เฉพาะในประเทศเวียดนาม
ที่พกั  ที่พกั DELIGHT HOTELระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สาม

ฮานอย–ซาปา–ยอดเขาฟานซิปัน (รวมกระเช้ า+รถราง)–หมู่บ้านกัต้ กัต้ –ตลาดซาปา
(เช้ า/เที่ยง/เย็น)

เช้ า
บริการอาหาร ห้ องอาหารโรงแรม (มือ้ ที่ 5)
นาท่าน เดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขนุ เขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา
เมืองซาปาเคยถูกให้ สร้ างขึ ้นเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ ามาปกครองในสมัย
อาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้ มีการสร้ างสถานีภูเขาขึ ้น เพราะด้ วยเมืองซาปาโอบล้ อม
ด้ วยขุนเขาน้ อยใหญ่จึงทาให้ มีอากาศเย็นตลอดปี ปั จจุบนั เป็ นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้ รั บความ
นิย มมากที่ สุด แห่ง หนึ่ง ในเวี ยดนาม โดยใช้ เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่ง รถโค้ ช ปรั บ
อากาศ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------เที่ยง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 6)
นาท่านนัง่ กระเช้ าไฟฟ้าข้ ามภูเขาฟานซีปัน กว่า 7 กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 20 นาที
(1 กระเช้ านั่ง ได้ 15-20 ท่ า น) ข้ า มเทื อ กเขาน้ อยใหญ่ ม ากมายสู่เทื อ กเขา ฟานซี ปั น
ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวใน
ระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้ รับการขนานมานว่าเป็ นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้ วยทิวทัศน์
แบบพาโนรามาพร้ อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทังปี
้
นาท่านชมหมู่บ้านชาวเขากัตกั
้ ต้ เป็ นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ งเก่าแก่ของเมือง ซาปา ซึ่ง
อพยพมาจากทางตอนใต้ ข องประเทศจี น เมื่ อ นานมาแล้ ว โดยชาวบ้ านที่ นี่ ยัง อนุรัก ษ์
ประเพณี วัฒนธรรม และการดารงชีวิตในแบบดังเดิ
้ มเอาไว้ อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่ง
กายด้ วยผ้ าทอมือสีดาหรื อนา้ เงินเข้ ม และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขันบั
้ นได ที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึง่ ของเวียดนาม

นาท่านเดินชมตลาดเมืองซาปาเดินเท้ าไปตามถนนสายหลักในเมืองซึ่ง มีคนพื ้นเมืองชาวเขาขายของให้ กบั นักท่องเที่ยวสอง
ข้ างทางก็มีสินค้ ามาวางขายทังของสดและของแห้
้
งบนถนนภายในเมือง ตลาดเมืองซาปาแบ่งออกเป็ นสองชันชั
้ นล่
้ างเป็ นตลาด
สดส่วนชันบนเป็
้
นตลาดขายเสื ้อผ้ าของชนเผ่าต่างๆซึง่ มานัง่ เย็บปั กถักร้ อยกันเป็ นแถวสีสนั ของเสื ้อผ้ าสวยสดตามสไตล์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 7)
ที่พัก  SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรื อเทียบเท่ า 3 ดาว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ส่ ี

ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุ งเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 8)

(เช้ า/เที่ยง/-)

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยใช้ เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนัง่ รถโค้ ชปรับอากาศ
กลางวัน

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 9)
(อิ่มอร่ อยกับบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN)

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสูก
่ รุงเทพฯ

17.30 น.

19.45น.

เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้ าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835
สะดวกสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว (ทีวีส่วนตัวทุกที่น่ ัง บริการดูหนัง,ฟั งเพลง,เล่ นเกมส์ บริการ
ขนมและนา้ เปล่ าบนเครื่อง) (ใช้ เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ

      SPIRIT OF VIETNAM     
**ราคาตัว๋ , ภาษีสนามบิน หรื อ ค่าทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
ข้ อควรควรทราบ : สาหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่อน
ทาการออก ตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้ อมคณะชันทั
้ ศนาจรตามรายการ
ค่าน ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าจ้ างหัวหน้ าทัวร์ ไทย และไกด์ท้องถิ่นเวียดนาม
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม
 กรณีอยู่ตอ่ ต้ องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรื อต้ องซื ้อตัว๋ เดี่ยวทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน
ค่าน ้าหนักสัมภาระน ้าหนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์ เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋ า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ
ต่างๆ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าวีซา่ ต่างชาติและค่าแจ้ งเข้ า -ออกประเทศ ของคนต่างด้ าว หรื อเอกสารอื่นๆที่พงึ ใช้ ประกอบส่วนตัว
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ ตามรายการ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สาหรับ หัวหน้ าทัวร์ +ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ
ท่านละ 150 บาท/วัน/ท่าน ( 150*4 วัน = 600 บาท/ท่าน)
**เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**
กรุณาแจ้ งรายละเอียด
กรุณาระบุลกั ษณะห้ องที่คณ
ุ ต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้ อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้ อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กบั ผู้เข้ าพัก
หากท่านไม่ทานอาหารมื ้อใดมื ้อหนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 กรุณาแจ้ งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 1อาทิตย์ หากท่านแจ้ งช้ า อาจทาให้ ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรี ยมการให้ ทา่ นได้ ทนั ต้ องขออภัยในความไม่สะดวก
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรื อโยกย้ ายวันเดินทาง ได้ หลังจากทาการออกตัว๋ โดยสารแล้ ว

เงื่อนไขการจองทัวร์
1.ชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาทหรื อตามที่บริ ษัทฯระบุ โดยโอนเข้ าบัญชี ตามเอกสารเรี ยกเก็บเงิน
(ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ชาระตามกาหนดขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่มีเงื่อนไข)
2.ส่งหลักฐานการชาระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรื อ แอฟพลิเคชัน่ อื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
3.ส่งเอกสารหน้ าพาสปอร์ ต ที่มองเห็นข้ อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
4.ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 20-30 วัน หรื อตามวันที่บริษัทกาหนดในเอกสารเรี ยกเก็บเงิน

1.
2.
3.
4.

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว
แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจานวนที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว
แจ้ งยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านชาระมาแล้ วทุกกรณี
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ปที่ทีการ การันตีคา่ มัดจาที่พกั
โดยตรงหรื อโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT
และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรุ๊ปออกเดินทางได้
1. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหวั หน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
เงื่อนไขการให้ บริการ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้ งานเหลือน้ อยกว่า 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได้ )
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัย
ธรรมชาติอนั ไม่สามรถควบคุมได้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีทา่ นถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทังจากไทยและต่
้
างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้ จา่ ยค่าทัวร์ ที่ท่านได้ ชาระ
มาเรี ยบร้ อยแล้ ว

 เนื่องจากการซื ้อขายทัวร์ ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทาการคืนค่าใช้ จา่ ยไดๆ หากท่านใช้ บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื ้อ ไม่พกั ที่เดียวกับที่จดั ไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อเกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีทา่ นไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะได้ ตัว๋ โดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ ายเลื่อนกาหนดเดินทางไปใช้ ในครัง้ อื่น
ได้
 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พกั สถานที่ทอ่ งเที่ยว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้ แจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ ทกุ อย่างเป็ นไปด้ วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่าน ได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี ้แล้ วทังหมดแล้
้
ว
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ด้ วยตัวท่านเอง
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้ เข้ าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน

