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Code: IG14-VNM-HAN04-43VZ-May-Sep-14-A220420 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิเวยีตเจ็ท (VJ) : ข ึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK) 

VJ902 BKK(สวุรรณภมู)ิ – HAN(ฮานอย) 15.05 – 16.55 

VJ901 HAN(ฮานอย) – BKK(สวุรรณภมู)ิ 12-15 – 14.05 

**รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 

 ฟรเีสือ้เวยีดนามทา่นละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 

 พกัโรงแรมฮานอย 2 คนื 3ดาว / ซาปา 1 คนื 3ดาว  
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DAY1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย – ถนน 36 สาย (–/–/D) 

 

12.30 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเวยีตเจ็ท โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ *กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการ

เช็คอนิ สายการบนิจะปิดใหท้ าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง*  

15.05 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิที ่

VJ902 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ี    

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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**รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

** 

16.55 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม  

น าท่านอสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ!! เฝอเวยีดนาม 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FIRST EDEN HANOI HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

DAY2 เมอืงซาปา – หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊ – ถนนคนเดนิซาปา (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆแห่งนี้เริม่ตน้เป็นเมอืงแห่งการพักผ่อนเมือ่ครัง้ที่ฝร่ังเศสซึง่

ปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิา

พักผอ่นในชว่งวันหยดุเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จั้กกนัในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว จงึท าให ้

ปัจจบุนัทีน่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติที่

น่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บนัไดทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊ หรอื CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวเขาในหมูบ่า้นนี ้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้

หรอืน่ังรถยนตก์็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถน าเทีย่วจะพาทุกท่านมาทีห่นา้หมูบ่า้นกั๊ตกั๊ต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้

เลาะตามไล่เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพือ่สัมผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขา

พืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนนิชวีติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิด

รา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว 
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 พาทกุทา่นชม ถนนคนเดนิซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ตา่งๆ ทีอ่อกมาจับจา่ยซือ้ขายกนัอยา่งมสีสีนั 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ!!!ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวนแ์ดง DALAT 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SAPA CHARM HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

DAY3 น ัง่รถรางเมอืงซาปา – น ัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขา   – น า้ตกสเีงนิ –  เมอืงลาวไก – ตลาดกก๊เลีย๊ว – 

เมอืงฮานอย (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางไป น ัง่รถรางเมอืงซาปา จากสถานซีาปาสูส่ถานกีระเชา้ เพือ่ขึน้ยอดเขาฟานซปัีนระยะทาง

ประมาณ 2 กโิลเมตร ท่านจะไดส้ัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง เมือ่ถงึสถานีกระเชา้

แลว้น าทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ ขึน้สูย่อดเขาฟานซปินัยอดเขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนี

จนไดรั้บการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอนิโดจีน” สูงทีสุ่ดในอนิโดจนีบนความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 

3,143 เมตร การเดนิเทา้สูย่อดเขาแหง่นีไ้มไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผู ้

พสิมยัการเดนิป่าจากทั่วโลกเลอืกเป็นจดุหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลังใจและชืน่ชมความงามของผนื

ป่าดนิรอ้นแหง่เอเชยี (รวมคา่บรกิารขึน้รถรางและกระเชา้ไฟฟ้าแลว้) 
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จากนัน้น าท่านชม น ้าตก SILVER WATER FALLน า้ตกสเีงนิทีข่ ึน้ชือ่ในเมอืงซาปาภเูขาฟานซปีานสงูเด่นทอด

ยาวโอบลอ้มเมอืงซาปาและเป็นทีม่าของน ้าตกสเีงนินี้ ภาพการโยนตัวของสายน ้าจากยอดเขาไหลกระทบโขด

หนิเป็นทางยาวกวา่ 500 เมตร ลดหลั่นพุง่กระโจนหลากหลายความงาม มจีดุพักเหนือ่ยและมมุถ่ายรูปโดยมสีาย

น ้าตกสเีงนิเป็นฉากหลังท าไดอ้ยา่งลงตัว 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก ใกลก้ับชายแดนจนี ตัง้อยูบ่นระดับความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 

1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทาง น าทา่นเดนิทางสู ่

ตลาดกก๊เลีย๊ว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดทีอ่ยูต่ดิชายแดน ระหว่างเวยีดนามและจนี จังหวัดลาวไก ทีน่ี่

จะมสีนิคา้ทัง้ของเวยีดนามและของจนีใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ลอืกซือ้ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของเล่นเด็ก และ

สนิคา้อกีมากมายหลายอย่าง ดา้นหนา้ก็จะมผีลไม ้ของสด ขายอยู่ดว้ย นักท่องเทีย่วสามารถเลอืกชมและชมิ

ผลไมส้ดๆ ไดท้ีต่ลาดแหง่นี ้นอกจากนีย้งัสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ

ไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชา่ตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ!!!เซนบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FIRST EDEN HANOI HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

DAY4 ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ – ทา่อากาศยานนอยไบ – กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง)  (B/–/–) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าทานสูจุ่ดใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบคนืดาบ ขา้มสะพานแสงอาทติย ์ขา้มไปสูเ่กาะหยก น าท่านไปชม 

วดัหงอกเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลังเล็กๆ ทีม่เีต่าสต๊าฟ

ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวัดยังมตีะพาบศักดิส์ทิธิร์วมทัง้อานุสาวรีย์ของ 

ตรันคว็อกตวน ซึง่เป็นแมท่ัพเอกในการตอ่สูก้บักองทัพมองโกลและขบัเคลือ่นทัพมองโกลกลับไปไดส้ าเร็จเมือ่ปี 

ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซนิ หรอืวัดเนนิหยก เป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ทีส่ าคัญมากๆของเมอืงฮานอยสะพานสแีดงนัน้

เป็นสะพานไมท้ี่มีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์เวียดนามที่เป็นคู่รักมักจะมาถ่ายรูปพรีเวสดิง้กันที่นี่ เมื่อผูท้ี่มาทัวร์

เวยีดนามขา้มสะพานไปก็จะเขา้สูป่ระตวูัด ภายดา้นในนัน้จะมตีะพาบอยู ่1 ตัว ทีส่ต๊าฟไวป้ระวัตแิละความเป็นมา

นัน้กลา่วไวว้า่ ทะเลสาบแหง่นีม้ตีะพาบทัง้หมด 2 ตัว อกีตัวหนึง่ยงัมชีวีติอยูแ่ละอาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี ้

 

12.15 ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิที ่VJ901 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ี 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

** 

14.05 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น อตัราทา่นละ 

พักเดีย่ว 

เพิม่อตัรา ทา่นละ 

19 – 22  พฤษภาคม 2565 14,888 3,000 

26 – 29 พฤษภาคม 2565 14,888 3,000 
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03 – 06  มถินุายน 2565 15,888 3,000 

17 – 20 มถินุายน 2565 14,888 3,000 

14 – 17 กรกฎาคม 2565 15,888 3,000 

22 – 25 กรกฎาคม 2565 15,888 3,000 

11 – 14 สงิหาคม 2565 15,888 3,000 

22 – 25 สงิหาคม 2565 14,888 3,000 

08 – 11 กนัยายน 2565 14,888 3,000 

22 – 25 กนัยายน 2565 15,888 3,000 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,200 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ  5,900 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมม่เีตยีง) 

   

ขอ้ส าคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดย

จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่

จ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

- เง ือ่นไขและขอ้จ ากดัในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ท ัง้นี้

นกัทอ่งเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าตามเงือ่นไขตา่งๆ เช่น การฉดีวคัซนี การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และการ

ลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะประเทศและสายการบนิ  

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

คา่ภาษีน ้ามันทกุแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 
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- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่

เกนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

**  

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มัคคเุทศกแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ในกรณี

มงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

- คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 USD 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านักในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บกอ่นเดนิทางทกุท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

- คา่ตรวจ RT PCR ทีไ่ทยกอ่นเดนิทาง 72 ชม. หรอื ATK(มใีบรบัรอง) กอ่นเดนิทาง 24 ชม. อยา่งใดอยา่งหนึง่    

- โรงแรมกกัตวั 1 คนื เพือ่รอผลตรวจ PCR(TEST&GO) 

 

เง ือ่นไขการจอง  

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 6,000 บาท หลังจากสง่

เอกสารยนืยันการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนันี ้กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนื่องจากทกุพีเรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

คา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทางหรือตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไม่ช าระภายใน

ระยะเวลาทีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมัดจ าให ้

ทา่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่า

ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

*ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 40%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าค่าธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+ใชจ้่ายตามจรงิ 

เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแตล่ะประเทศ หรอืการยกเลกิ

เทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลกูคา้ โดยยดึตามนโยบายของ

สายการบนิและโรงแรม และไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณี

ทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

- หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทาง

บรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอบุตัเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

- ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทาง

หรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทาง

ออกนอกประเทศได ้

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีค่วรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กทา่น

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่าง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 
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- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิ

บนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร 

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื

คา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้

ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ 

เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการ

ตา่งประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่ริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไม่แ (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน 

บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


