CODE: VFD06 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D3N BY FD

VFD06 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วัน 2คืน
ซาปา นาขั%นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั%งป2
Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา
นัBงรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิ ชิตยอดเขาฟานซิปน
I หลังคาแห่งอินโดจีน
เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ทีBฮานอย โบสถ์ใหญ่ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปL%งถนน 36สาย
พิ เศษ! เฝอเวียดนาม+ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด+ SEN Buffet อาหารนานาชาติ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA นํ%าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครืBอง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

ฟรี!! เสื%อยืดเวียดนามแจกให้กับทุกท่าน
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พั กเดีBยวเพิB ม

ทีBนัBง

21-23 สิงหาคม 2565

11,888

25

11-13 กันยายน 2565

12,888

25

25-27 กันยายน 2565

12,888

25

02-04 ตุลาคม 2565

12,888

09-11 ตุลาคม 2565

12,888

23-25 ตลาคม 2565

13,888

06-08 พฤศจิกายน 2565

12,888

20-22 พฤศจิกายน 2565

12,888

25

27-29 พฤศจิกายน 2565

12,888

25

18-20 ธันวาคม 2565

12,888

25

25

ไม่มร
ี าคาเด็ก
(Infant 0-2 ป2
2,500 บาท)

2,500

25
25
25

หมายเหตุ

FLIGHT:
DEPARTURE:

FD642 DMK-HAN 06.40-08.30

RETURN

FD645 HAN-DMK 20:50-22:40

:

วันทีBหนึง
B

ท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย-เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขา-ตลาดคนเดินซาปา
อาหาร เทีBยง, เย็น

03.30 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั%น3 เคาน์เตอร์สายการบิน
Air Asia โดยมีเจ้าหน้าทีBบริษัทฯคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร

06.40 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA เทีBยวบิน
ทีB FD642

08.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นําท่านผ่านพิธต
ี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิBนทีBเวียดนาม
เท่า กับประเทศไทย) นํา ท่า นเดินทางสู่ เดินทางสู่ เมือ งซาปา ซึBงตั%งอยู่
ทางภาคเหนื อ ของประเทศเวี ย ดนามใกล้ กั บ ชายแดนจี น อยู่ ใ นเขต
จั ง หวั ด ลาวไก ตั ว เมื อ งตั% ง อยู่ บ นระดั บ ความสู ง กว่ า ระดั บ นํ% า ทะเลถึ ง
1,650 เมตร จึ ง มี อ ากาศหนาวเย็ น ตลอดป2 ทีB นีB เ ปs น แหล่ ง ปลูก ผัก และ
ผลไม้ เ มื อ งหนาวของเวี ย ดนาม เปs น ดิ น แดนแห่ ง ขุ น เขาทีB มี ค วาม
หลากหลายของชาติพันธุ์มากทีBสุดในเวียดนามด้วย ในอดีตเมืองนี%ถูก
พั ฒนาขึ%น เปsนเมืองตากอากาศของชาวฝรัBงเศส สมัยทีBเวียดนามเปsน
อาณานิคมของฝรัBงเศส

เทีBยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน (มื%อทีB1) เฝอเวียดนาม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านกัvตกัvต เปsนหนึBงในหมู่บ้านเล็กๆทีBเก่าแก่ทีBสุดในภูมิภาคนี%
และเปsนทีBรู้จักกันดีว่าเปsนหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวม้งดํา ชมวิถีชีวิตความเปsนอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี% หมู่บ้านนี%
ตั% ง อยู่ ด้ า นล่ า งของหุ บ เขาเมื อ งหั ว ซึB ง เปs น พื% น ทีB เ พาะปลู ก ข้ า วทีB สํ า คั ญ ในซาปา บริ เ วณโดยรอบหมู่ บ้ า น Cat Cat
ล้อมรอบด้วยนาขั%นบันได, เขียวชอุ่มและนํ%าตกทีBสวยงามจากนั%นนําท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ
นําสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศทีBหนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปL% งของพื%นบ้านของเมืองซาปาได้ตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื%อทีB2) เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด
ทีBพัก : Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชืBอโรงแรมทีBท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

วันทีส
B อง

เช้า

เมืองซาปา–Moana Sapa Cafe-นัBงรถไฟวินเทจรางใหม่–พิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปน
I -เมืองลาวไก–ตลาดก๊กเลีvยว
อาหาร เช้า,เทีBยง,เย็น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
% ทีB3)
พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ} (MOANA SAPA CAFÉ) จําลองไฮไลท์ของทีBเทีBยว
แต่ละทีBมารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศทีBโอบล้อมไปด้วยภูเขา ไฮไลท์เลยคือประตูสวรรค์ทีBคล้ายกับยก
บาหลีไว้ทีBนี% นอกจากนี%ยังมีเครืBองดืBมจําหน่ายให้ท่านได้เลือกซื%อและพั กดืBมเครืBองดืBม เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ
พร้อมกับบรรยากาศสุดฟLน อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย

พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นัBงรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นําท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ~า
จากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปIน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไปและกระเช้าแล้ว) ซึBงเปsนเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานี
ทีBหุบเขาเมือง Muong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เปsนระบบรถ กระเช้าสาม
สาย สายยาวทีBสุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับนํ%าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั%น
ต้องป2นบันไดอีก 600 ขั%น เพืB อไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนัBงได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบ
กับการเดินเท้าขึ%นเขา ทีBจะต้องใช้เวลาเกือบทั%งวัน

เทีBยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน (มือ
% ทีB4) พิเศษ! บุฟเฟ}ต์ Van Sam Fanxipan
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัBวโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง
ตลาดก๊กเลีย
v ว (COC LEU MARKET) เปsนตลาดทีอ
B ยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ทีน
B ีBจะมี เสื%อผ้า กระเป„า ของ
เล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเทีBยวสามารถเลือกชมและ
ชิมผลไม้สดๆ ได้ทีBตลาดแห่งนีน
% อกจากนั%นยังสามารถเลือกซือ
% เปsนของฝากได้อีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น (มื%อทีB5)
ทีBพัก : Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชืBอโรงแรมทีBท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

วันทีส
B าม

เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – แวะร้าน OTOP – วัดเฉินก๊วก –โบสถ์ใหญ่ฮานอย– ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปL% งถนน 36 สาย –

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช้า

อาหาร เช้า,เทีBยง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื%อทีB6)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้าน Otop เลือกซื%อสินค้าของฝากตามอัธยาศั ย นําท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc
Pagoda) เปsนวัดทีBอยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปIตยกรรม
จีน โบราณ มีความร่มรืBน และบรรยากาศดี จึงเปsน ทีBนิยมของนักท่องเทีBยวทั%งทีBชืBนชมความงาม นํา ทุกท่านถ่ายภาพกับ
โบสถ์ใหญ่ฮานอย หรือ มหาวิหารเซนต์โยเซฟ โบสถ์สไตล์นีโอกอธิคโรมันนี%ตั%งอยู่ใจกลางฮานอย สร้างความแตกต่างทีB
ชัดเจนในเมืองทีBเต็มไปด้วยพุ ทธศาสนิกชนแห่งนี% เปsนโบสถ์รูปแบบนีโอกอธิค สร้างขึ%นในสมัยศตวรรษทีB 19 โดยมีต้นแบบ
เปsนวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส โบสถ์นี%เปsนศู นย์รวมชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีBใหญ่ทีBสุดในฮานอย และยังมี
ชืB อ เสี ยงในหมู่นัก ท่องเทีBยวด้ว ย มหาวิห ารเซนต์โยเซฟแห่ งนี%ก่อ สร้ า งขึ% น ตั%ง แต่สมัยทีBฝ รัB งเศสเข้ า ยึดครองฮานอยใน
ช่วงแรกๆ ถือเปsนต้นแบบของสถาปIตยกรรมแบบโคโลเนียลทีBโดดเด่นมากของฮานอย

เทีBยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื%อทีB7) พิเศษ! บุฟเฟ}ต์ SEN อาหารนานาชาติ
นํ า ท่ า นชม ทะเลสาบคื น ดาบ ทะเลสาบใจกลางเมื อ ง
ฮานอย ทะเลสาบ แห่ ง นี% มี ตํ า นานกล่ า วว่ า ในสมั ย ทีB
เวียดนามทําสงคราม สู้ รบกับประเทศจีน กษั ตริย์แห่ง
เวียดนามได้สงครามมาเปsนเวลานาน แต่ยังไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจี น ได้ สั ก ที ทํ า ให้ เ กิ ด ความท้ อ แท้
พ ร ะ ทั ย เ มืB อ ไ ด้ ม า ล่ อ ง เ รื อ ทีB ท ะ เ ล ส า บ แ ห่ ง นี% ไ ด้ มี
ปาฏิ ห าริ ย์ เต่ า ขนาดใหญ่ตั ว หนึBง ได้รั บดาบวิเ ศษมาให้
พระองค์ เพืB อ ทํ า สงครามกั บ ประเทศจี น หลั ง จากทีB
พระองค์ได้รับดาบมานั%น พระองค์ได้กลับไปทําสงคราม
อีกครั%งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บ้านสงบ
สุข เมืBอเสร็จศึ กสงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี% นําท่าน อิสระช้อปปL% ง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคา
ถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป„า เสื%อผ้า รองเท้า ของทีB ระลึกต่างๆ

เย็น

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพืB อเดินทางกลับสู่
ประเทศไทย พิเศษแถมฟรี!! บริการขนมปIงบัˆนหมีB หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เปsนขนมปIงประจําชาติเวียดนาม ท่านละ1ชิ%น

20:50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เทีBยวบินทีB FD645
22:40 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

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

► เอกสารทีBต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. ผู้ทีBเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนป~องกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการได้รับวัคซีนป~องกันโควิด
19 ครบ 2เข็ม ทีBอ อกโดยกรมควบคุม โรคกระทรวงสาธารณสุ ข (จากแอปหมอพร้อ ม) หรือ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ของ
หน่วยงาน ณ ประเทศนั%นๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเปsนผู้เตรียมเอกสาร)
►เงืBอนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
เงืBอนไขการให้บริการ
การเดินทางครั%งนี%จะต้องมีจาํ นวน 15 ท่านขึน
% ไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว
-

จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีBมโี ปรแกรมใกล้เคียงกัน

-

หรือเลืBอน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

-

หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิBม (ในกรณีทผ
ีB เู้ ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)
โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

ในกรณีทล
ีB ก
ู ค้าต้องออกตัˆวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีBของบริษัทฯ ก่อนทุกครั%ง มิฉะนั%นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั%งสิ%น
การจองทัวร์และชําระค่าบริการ
-

กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท

-

ค่าทัวร์ส่วนทีBเหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตัˆวหรือวีซา่ ออกใกล้วันเดินทางท่าน
จําเปsนต้องชําระค่าทัวร์ส่วนทีเB หลือตามทีBบริษัทกําหนดแจ้งเท่านัน
%

**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ
และจํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตBํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั%น
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
เงืBอนไขการยกเลิก
-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั%งแต่ 30 วันขึ%นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีBเกิดขึ%นจริง

-

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีBลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีBเกิดขึ%นจริง(ถ้ามี)

-

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ‹ยึดเงินเต็มจํานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีBเกิดขึ%นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายทีBเกิดขึ%นจริง เช่น ค่ามัดจําตัˆวเครืBองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเปsนอืBนๆ

อัตราค่าบริการนีร
% วม
(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทัง
% หมด หรืออย่างใดอย่างหนึง
B ไม่สามารถรีฟน
I ด์เปsนเงินหรือการบริการอืน
B ๆได้)
1.

ค่าตัˆวโดยสารเครือ
B งบินไป-กลับ ชัน
% ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ตัวกรุ๊ปไม่)

2.

ค่าทีBพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีBระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.

กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีBเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มห
ี ้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปsนต้องแยกพั ก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพั ก

สามารถUpgradeทีนังเปน Business Classได้ และต้องเดินทางไป(กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านัน
1 ไม่สามารถเลือนวันได้-

เดีBยวเพิB ม) กรณีห้องพักในเมืองทีBระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีBพักในเมือง
ใกล้เคียงแทน
4.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีBระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น

5.

เจ้าหน้าทีบ
B ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.

ค่า นํ%า หนักกระเป„าสายการบิน Air Asia สั ม ภาระโหลดใต้ท้องเครืBอ ง 20 กิโลกรัม ถือ ขึ%นเครืBองได้ 7 กิโลกรัม และค่า
ประกั น วิ น าศภัย เครืB อ งบิ น ตามเงืB อ นไขของแต่ ล ะสายการบิ น ทีBมี ก ารเรี ย กเก็ บ และกรณี สั ม ภาระเกิน ท่ า นต้ อ งเสี ย
ค่าปรับตามทีBสายการบินเรียกเก็บ

7.

8.
9.

ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงืBอนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบ
B ริษัท
ทําไว้ ทั%งนี%ย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีBมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ จากหน่วยงานทีBเกีBยวข้อ ง ไม่รวมประกันสุ ขภาพ ท่า นสามารถสัB งซื%อประกันสุ ขภาพเพิB ม ได้จากบริษั ทประกัน
ทัBวไป
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน%ํามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนําเทีBยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหก
ั ณ ทีBจา่ ย 3%

อัตราค่าบริการนีไ% ม่รวม
1.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.

ค่าใช้จ่ายอืน
B ๆ ทีBนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครืBองดืBม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าพนักงานยกกระเป„า
ทีBโรงแรม เปsนต้น

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีน%ํามันทีส
B ายการบินเรียกเก็บเพิBมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัˆวเครืBองบิน และได้ทาํ การขายโปรแกรมไป
แล้ว
5. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนํ%าใจจากท่าน
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั%งหมดก่อนทําการจอง เพืBอความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
3.

4.

บริษัท ฯ และเมือ
B ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั%งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ
B นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั%งหมด
B นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน
% ในกรณีทีBมผ
ี ู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ‹ทีBจะเลือ
% ก่อนวันเดินทาง
2. ขอสงวนสิทธิก
‹ ารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิBม หากสายการบินมีการปรับขึน
B นเทีย
B วบิน โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืBองจากสาเหตุตา่ งๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ‹ในการเปลีย
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั%งสิ%น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิBงของผิดกฎหมาย ซึBงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั%งสิ%น หากเกิดสิBงของสูญหาย อันเนืBองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทีBยวเอง
B ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั%งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงืBอนไขข้อตกลงต่างๆ
6. เมือ
ทั%งหมด
้ งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั%งหนึBง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีBพักในต่างประเทศ
7. รายการนี%เปsนเพียงข้อเสนอทีBตอ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึBงอาจจะปรับเปลีBยนตามทีBระบุในโปรแกรม
้ งพักสําหรับผู้สูบบุหรีB / ปลอดบุหรีBได้
8. การจัดการเรืBองห้องพัก เปsนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีBเข้าพัก โดยมีหอ
โดยอาจจะขอเปลีBยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท
้ ีBพัก ทั%งนี%ขน
ึ% อยูก
่ บ
ั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้
%
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปsนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ลว
่ งหน้าได้
้ ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
้ ี
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั%งสิ%นแทนผูจ
อํานาจของผู้จด
ั กํากับเท่านัน
%
้ ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนืBองจากเปsนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ
ีB ู้เดินทางไม่ผา่ น
11. ผูจ
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปsนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีBยว อันเนืBองมาจากการกระทําทีBส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอน
ืB ๆ

