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บนิดว้ยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) : ข ึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง (DMK) 

 

 

 

**รวมน ้ำหนักกระเป๋ำส ำหรับโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้ำหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ** 

FD642 DMK(ดอนเมอืง) – HAN(ฮำนอย) 06.40 – 08.30 

FD645 HAN(ฮำนอย) – DMK(ดอนเมอืง) 20.50 – 22.40 
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 ฟรเีสือ้ยดืเวยีดนามทา่นละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 

 พกัโรงแรมซาปา 1 คนื 3 ดาว / ลาวไก 1 คนื 4 ดาว  
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DAY1  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยไบ เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา – หมู่

บา้นก ัต๊ก ัต๊ – ถนนคนเดนิซาปา                      (–/L/D) 

 

04.30 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี โดยมเีจำ้หนำ้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ำรตอ้นรับ *กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาใน

การเช็คอนิ สายการบนิจะปิดใหท้ าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง*  

06.40 ออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยไบ ประเทศเวยีดนำม โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD)  

เทีย่วบนิที ่FD642 ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 50 นำท ี    

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

** 

08.30 เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนำม  

 

น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่ เมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆแห่งนี้เริม่ตน้เป็นเมอืงแห่งกำรพักผ่อนเมือ่ครัง้ที่ฝร่ังเศสซึง่

ปกครองเวียดนำมอยู่ในขณะนัน้ไดม้ำสรำ้งสถำนีบนภูเขำขึน้ในปี พ.ศ.2465 จำกนัน้จงึเริม่มชีำวต่ำงชำตมิำ

พักผอ่นในชว่งวันหยดุเป็นประจ ำ เพรำะอำกำศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกนัในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว จงึท ำให ้

ปัจจบุนัทีน่ีไ่ดรั้บควำมนยิมเป็นอยำ่งมำก นอกจำกบรรยำกำศแลว้ บรรดำชำวเขำทีอ่ำศัยอยูบ่รเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติที่

น่ำสนใจ พืน้ทีใ่นซำปำเต็มไปดว้ยนำขัน้บนัไดทำ่มกลำงทีล่ำดไหลเ่ขำทีท่อดตัวอยำ่งมเีสน่ห์ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

น ำทำ่นชม หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊ หรอื CAT CAT VILLAGE หมูบ่ำ้นชำวเขำเผำ่มง้ด ำ ชมวถิชีวีติควำมเป็นอยู่

ของชำวเขำในหมูบ่ำ้นนี ้และชมแปลงนำขำ้วแบบขัน้บนัได กำรเดนิทำงไปหมูบ่ำ้นกำ๊ตกำ๊ต สำมำรถเดนิทำงเทำ้

หรอืน่ังรถยนตก์็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถน ำเทีย่วจะพำทุกท่ำนมำทีห่นำ้หมูบ่ำ้นกั๊ตกั๊ต  และจำกนัน้จงึเดนิเทำ้

เลำะตำมไล่เขำซึง่เป็นถนนของหมู่บำ้นเพือ่สัมผัสกับวถิชีวีติควำมเป็นอยูแ่บบมคีวำมสขุของประชำชนชำวเขำ

พืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พำธรรมชำตใินกำรด ำเนนิชวีติอนัเรยีบง่ำย ตลอดกำรเดนิทำงเทำ้จะมบีำ้นเรอืนของชำวเขำทีเ่ปิด

รำ้นวำงจ ำหน่ำยสนิคำ้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว 
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พำทกุทำ่นชม ถนนคนเดนิซาปา ซึง่มำกมำยไปดว้ยชำวเขำเผำ่ตำ่งๆ ทีอ่อกมำจับจำ่ยซือ้ขำยกนัอยำ่งมสีสีนั 

 

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

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

DAY2 Moana Café – รถรางเมอืงซาปา – กระเชา้ขึน้ยอดเขาฟานซปีนั – เมอืงลาวไก – ตลาดกก๊เลีย๊ว 

                                                                                                                                                  (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น ำท่ำนเชค็อนิคำเฟ่สดุชคิ MOANA CAFÉ รวมจุดถ่ำยรูปสดุสวยจำกหลำกหลำยสถำนทีไ่วใ้หท้่ำนผ่อนคลำย

กบับรรยำกำศสดุฟิน และทำงรำ้นยงัมจี ำหน่ำยเครือ่งดืม่พรอ้มใหท้ำ่นดืม่ด ่ำไปกบัควำมเย็นจำกสำยหมอกอกีดว้ย 
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น ำทำ่นออกเดนิทำงไป น ัง่รถรางเมอืงซาปา จำกสถำนซีำปำสูส่ถำนกีระเชำ้ เพือ่ขึน้ยอดเขำฟำนซปัีนระยะทำง

ประมำณ 2 กโิลเมตร ทำ่นจะไดส้มัผัสกบัควำมสวยงำมของธรรมชำตริะหวำ่งสองขำ้งทำง เมือ่ถงึสถำนกีระเชำ้ 

 

น ำทำ่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ ขึน้สูย่อดเขาฟานซปินัยอดเขำสงูสดุแห่งเวยีดนำมและในภมูภิำคอนิโดจนีจน

ไดรั้บกำรกลำ่วขำนวำ่ “หลังคำแหง่อนิโดจนี” สงูทีส่ดุในอนิโดจนีบนควำมสงูจำกระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 3,143 

เมตร กำรเดนิเทำ้สูย่อดเขำแหง่นี้ไมไ่ดส้ะดวกสบำยเลย เพรำะสภำพเสน้ทำงทีค่่อนขำ้งชนั จนมเีฉพำะผูพ้สิมัย

กำรเดนิป่ำจำกทั่วโลกเลอืกเป็นจดุหมำยปลำยทำงส ำหรับกำรทดสอบก ำลังใจและชืน่ชมควำมงำมของผนืป่ำดนิ

รอ้นแหง่เอเชยี (รวมคา่บรกิารขึน้รถรางและกระเชา้ไฟฟ้าแลว้) 
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เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงลาวไก ใกลก้ับชำยแดนจนี ตัง้อยูบ่นระดับควำมสงูจำกระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 

1,650 เมตร จงึมอีำกำศหนำวเย็นตลอดทัง้ปี ระหวำ่งทำงใหท้ำ่นไดช้มทัศนยีภำพสองขำ้งทำง  

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ตลาดกก๊เลีย๊ว (COC LEU MARKET) เป็นตลำดทีอ่ยูต่ดิชำยแดน ระหว่ำงเวยีดนำมและจนี 

จังหวัดลำวไก ทีน่ี่จะมสีนิคำ้ทัง้ของเวยีดนำมและของจนีใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ลอืกซือ้ อำทเิชน่ เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ 

ของเล่นเด็ก และสนิคำ้อกีมำกมำยหลำยอยำ่ง ดำ้นหนำ้ก็จะมผีลไม ้ของสด ขำยอยูด่ว้ย นักท่องเทีย่วสำมำรถ

เลอืกชมและชมิผลไมส้ดๆ ไดท้ีต่ลำดแหง่นี ้นอกจำกนีย้งัสำมำรถเลอืกซือ้เป็นของฝำกไดอ้กีดว้ย 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LAO CAI ROYAL HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

DAY3 เมอืงฮานอย – รา้น OTOP – ทะเลสาบตะวนัตก – เจดยีเ์ฉนิกว๊ก – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ – 

ถนน 36 สาย                                                                        (B/L/–) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงฮานอย (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบักำรชม

บรรยำกำศธรรมชำ่ตทิัง้ 2 ขำ้งทำงและวถิชีวีติของชำวเวยีดนำม 

 

ระหวำ่งทำงแวะชม รา้น OTOP อสิระใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ตำมอธัยำศัย    
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น ำทำ่นเดนิทำงไปชม เจดยีเ์ฉนิกว๊ก เป็นเจดยีท์ีส่ ำคัญและเกำ่แกข่องชำวเวยีดนำม ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องวัดเฉนิ

กว๊กเป็นวัดทีอ่ยูใ่จกลำงเมอืงใกลก้บัทะเลสำบตะวันตกของเมอืงฮำนอย เจดยีแ์ห่งนี้ ใชศ้ลิปะทีม่กีำรผสมผสำน

กนัอยำ่งลงตัวระหวำ่งสถำปัตยกรรมจนีและเวยีดนำม มคีวำมสงู ทัง้หมด 11 ชัน้ แตล่ะชัน้จะมลีักษณะเหมอืนกัน 

จำกชัน้ลำ่งถงึชัน้บน ตำ่งเพยีงจะมขีนำดเล็กลงตำมควำมสงูทีช่อ่งหนำ้ตำ่งของแตล่ะชัน้จะเป็นทีป่ระดษิฐำนของ

ประตมิำกรรมพระพุทธรูปอมติำภพุทธเจำ้ ตำมควำมเชือ่ของพุทธมหำยำน ซึง่มองเห็นเด่นชดัจำกภำยนอก ไล่

เลยีงขึน้ไปตรงกนั ตัวเจดยีก์อ่สรำ้งดว้ยอฐิสแีดง ชัน้ล่ำงดำ้นหนำ้จะมแีท่นส ำหรับใหนั้กท่องเทีย่วบชูำ ภำยในมี

จำรกึประวัตคิวำมเป็นมำทัง้ของเจดยีแ์ละพระศรศีำกยมนุปีำงปรนิพิพำนทีท่ ำดว้ยทองค ำ   

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสำบน ้ำจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุของกรุงฮำนอย 

ทะเลสำบตะวันตก มคีวำมยำวของชำยฝ่ัง 17 กโิลเมตร เป็นทะเลสำบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็น

สถำนที่ๆ  นยิมส ำหรับกำรพักผ่อนหย่อนใจ มสีวนรอบๆ ทะเลสำบทีด่งึดูดชำวบำ้นหลำยคนและนักท่องเทีย่วที่

ก ำลังมองหำกำรพักผอ่นจำกเมอืงทีวุ่น่วำย 

 

 

น ำทำนสูจ่ดุใจกลำงเมอืงฮำนอย ทะเลสาบคนืดาบ น ำทำ่นไปชม วดัหงอกเซนิ วัดโบรำณ ภำยในประกอบดว้ย

ศำลเจำ้โบรำณ และขำ้งๆ ศำลเจำ้มอีำคำรหลังเล็กๆ ทีม่เีตำ่สต๊ำฟขนำดใหญ ่ซึง่เป็นเต่ำทีอ่ำศัยอยูใ่นทะเลสำบ

แห่งนี้ ภำยในวัดยังมตีะพำบศักดิส์ทิธิร์วมทัง้อำนุสำวรยีข์อง ตรันคว็อกตวน ซึง่เป็นแม่ทัพเอกในกำรต่อสูก้ับ

กองทัพมองโกลและขบัเคลือ่นทัพมองโกลกลับไปไดส้ ำเร็จเมือ่ปี ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซนิ หรอืวัดเนนิหยก เป็น

อีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ส ำคัญมำกๆของเมืองฮำนอยสะพำนสีแดงนั้นเป็นสะพำนไมท้ี่มีนักท่องเที่ยวที่มำทัวร์

เวยีดนำมทีเ่ป็นคูรั่กมกัจะมำถำ่ยรปูพรเีวสดิง้กนัทีน่ี ่เมือ่ผูท้ีม่ำทัวรเ์วยีดนำมขำ้มสะพำนไปก็จะเขำ้สูป่ระตวูัด ภำย

ดำ้นในนัน้จะมตีะพำบอยู ่1 ตัว ทีส่ต๊ำฟไวป้ระวัตแิละควำมเป็นมำนัน้กลำ่วไวว้ำ่ ทะเลสำบแหง่นีม้ตีะพำบทัง้หมด 

2 ตัว อกีตัวหนึง่ยงัมชีวีติอยูแ่ละอำศัยอยูใ่นทะเลสำบแหง่นี ้
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น ำท่ำนอสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่ำนที่มสีนิคำ้รำคำถูกใหท้่ำนไดเ้ลือกสรรมำกมำย กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ 

รองเทำ้ ของทีร่ะลกึตำ่งๆ ฯลฯ 

 

เทีย่ง บรกิารขนมปงัเวยีดนาม   

 

ไดเ้วลำอนัสมควรเดนิทำงไปยงั ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยไบ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนำม 

20.50 ออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD)  เทีย่วบนิที ่FD645 ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 50 นำท ี 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

** 

22.40 เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิำพพรอ้มควำมประทับใจ 

 

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

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทำ่น อตัรำทำ่นละ 

พักเดีย่ว 

เพิม่อตัรำ ทำ่นละ 

09 – 11 กนัยำยน 2565 

13,999 

2,500 

16 – 18 กนัยำยน 2565 

13,999 2,500 
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23 – 25 กนัยำยน 2565 

13,999 2,500 

30 กนัยำยน  – 02 ตลุำคม 2565 

13,999 2,500 

12 – 14 ตลุำคม 2565 

14,999 2,500 

14 – 16 ตลุำคม 2565 

15,999 2,500 

21 – 23 ตลุำคม 2565 

15,999 2,500 

28 – 30 ตลุำคม 2565 

13,999 2,500 

04 – 06 พฤศจกิำยน 2565 

13,999 2,500 

11 – 13 พฤศจกิำยน 2565 

13,999 2,500 

18 – 20 พฤศจกิำยน 2565 

13,999 2,500 

25 – 27 พฤศจกิำยน 2565 

13,999 2,500 

04 – 06 ธันวำคม 2565 

15,999 2,500 

09 – 11 ธันวำคม 2565 

15,999 2,500 

16 – 18 ธันวำคม 2565 

13,999 2,500 

30 ธันวำคม – 01 มกรำคม 2566 

19,999 2,500 

31 ธันวำคม – 02 มกรำคม 2566 

19,999 2,500 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,200 บาท ตอ่ 

ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นี้

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 
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** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ  7,900 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมม่เีตยีง) 

   

ขอ้ส าคญั  

- ถำ้หำกมผีูเ้ดนิทำงต ่ำกวำ่ 20 คน ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลง

ราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

- เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง

รฐับาล ท ัง้นีน้กัทอ่งเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าตามเงือ่นไขตา่งๆ เชน่ การฉดีวคัซนี การตรวจหา

เชือ้โควดิ-19 และการลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะประเทศและสายการบนิ  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- ค่ำบัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่ำภำษี

สนำมบนิและค่ำภำษีน ้ำมันทุกแห่ง กรณีตอ้งกำรอัพเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบัตรโดยสำร ไม่ว่ำเทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทำงบรษัิทของสงวน

สทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทำง 

- คำ่ธรรมเนยีมกำรโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จำ้หนำ้ทีจ่ะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม) ตอ่

ทำ่น (ตำมเงือ่นไขของสำยกำรบนิ) **  

- คำ่รถโคช้ปรับอำกำศตลอดเสน้ทำงตำมรำยกำรระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงำนขบัรถ) 

- คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคเุทศกแ์ละหัวหนำ้ทัวรน์ ำเทีย่วตลอดกำรเดนิทำง 

- คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบใุนโปรแกรมกำรเดนิทำง 

- คำ่โรงแรมทีพ่ักระดับมำตรฐำนตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทำ่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทำ่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ทำ่น) ในกรณีมงีำนเทรดแฟร ์กำรแขง่ขนักฬีำ หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ ำใหโ้รงแรมตำมรำยกำรทีร่ะบเุต็ม ทำง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำ้งองิมำตรฐำนคณุภำพและ

ควำมเหมำะสมเดมิ โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั ทำงบรษัิทไมม่นีโยบำยจัดคูน่อนใหก้บัลกูคำ้ที่

ไมรู่จั้กกนัมำกอ่น เชน่ กรณีทีท่ำ่นเดนิทำง 1 ทำ่น จ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่หอ้งพักเดีย่วตำมทีร่ะบ ุ 

- ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

- คำ่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว วงเงนิคำ่รักษำพยำบำล 10,000 USD 
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อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศเวยีดนำมส ำหรับคนไทย ในกรณีประกำศใหก้ลับมำยืน่รอ้งขอวซีำ่อกีครัง้ (เนือ่งจำก

ทำงเวยีดนำมไดป้ระกำศยกเวน้กำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทำงคนไทยทีพ่ ำนักในเวยีดนำมไมเ่กนิ 30 วนั) 

- คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศเวยีดนำมส ำหรับชำวตำ่งชำต ิทีไ่มไ่ดรั้บกำรงดเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศเวยีดนำม 

- คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งพัก(ถำ้ม)ี และคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว นอกเหนอืจำกทีร่ะบใุนรำยกำร 

- คำ่อำหำรส ำหรับทำ่นทีท่ำนเจ มงัสวรัิต ิหรอือำหำรส ำหรับมสุลมิ 

- คำ่ธรรมเนยีมกำรเขำ้ชมสถำนทีข่องชำวตำ่งชำตทิีเ่พิม่เตมิตำมกำรจำ่ยจรงิ 

- ค่ำธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋ำสัมภำระทีม่นี ้ำหนักเกนิกว่ำทีส่ำยกำรบนินัน้ๆก ำหนดหรอืสัมภำระใหญ่เกนิขนำด

มำตรฐำน  

- ค่ำธรรมเนียมกำรจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตำมควำมตอ้งกำรเป็นกรณีพเิศษหำกสำมำรถท ำได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสำย

กำรบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อำจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด 

- คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

- ค่ำทปิพนักงำนขับรถ หัวหนำ้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตำมธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคำ้ ผู ้

เดนิทำง 1 ท่ำน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอำยุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทำงกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่ำนสำมำรถให ้

มำกกวำ่นีไ้ดต้ำมควำมเหมำะสมและควำมพงึพอใจของทำ่น โดยสว่นนี้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บ

กอ่นเดนิทำงทกุทำ่น ทีส่นำมบนิ ในวันเชค็อนิ 

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

อยา่งหนึง่    

 

เงือ่นไขการจอง  

- กรณุำท ำกำรจองลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทำง พรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำครัง้ที ่1 ท่ำนละ 6,000 บำท 

หลังจำกสง่เอกสำรยนืยนักำรจอง 2 วัน ตัวอยำ่งเชน่ ท่ำนจองวันนี้ กรุณำช ำระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลำ 16.00 

น. เท่ำนัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหำกยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตำมเวลำทีก่ ำหนด และหำกท่ำนมคีวำม

ประสงค์จะตอ้งเดินทำงในพีเรียดเดิม ท่ำนจ ำเป็นตอ้งท ำจองเขำ้มำใหม่ น่ันหมำยถึงว่ำ กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตำมระบบ ตำมล ำดับ เนื่องจำกทุกพเีรยีด เรำมทีีน่ั่งรำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกัด 

ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

- กรุณำช ำระค่ำทัวรส์่วนทีเ่หลอือยำ่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทำงหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกท่ำนไมช่ ำระ

ภำยในระยะเวลำที่บรษัิทก ำหนด ทำงบรษัิทจะถือว่ำท่ำนสละสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

สำมำรถคนืเงนิมดัจ ำใหท้ำ่นใดไมว่ำ่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตำม 

- กรณีลูกคำ้ท ำกำรจองภำยในระยะเวลำคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทำง ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำร

เรยีกเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน 100% 

 



Page 12 of 16 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง  

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ธรรมเนียมท่ำนละ 1,000 บำท+ค่ำใชจ้่ำยที่

เกดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่ันเดนิทำงตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน* 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน คนืเงนิ 40%ของคำ่ทัวร ์หรอืหักคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท+คำ่ใชจ้ำ่ย

ตำมจรงิ เชน่ คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ้ำ่ยจ ำเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบำยหำ้มกำรเขำ้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

กำรยกเลกิเทีย่วบนิโดยสำยกำรบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลูกคำ้ 

โดยยดึตำมนโยบำยของสำยกำรบนิและโรงแรม และไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่จลำจล, กำรปิดดำ่น,ภยัธรรมชำต ิ

หรอืกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงหรอืเจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนทัง้จำก

ไทยและตำ่งประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

- หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯ ไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร, ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุก

อยำ่งทำงบรษัิทฯ ไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้ัวแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำดกอ่นออกเดนิทำงแลว้ 

- หำกเกดิทรัพยส์นิสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหำยที่เกดิจำกควำมประมำทของตัว

นักทอ่งเทีย่วเอง 

- ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วรำคำพเิศษ หำกทำ่นไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะไมว่ำ่จะดว้ยเหตใุดก็ตำม ไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวัน

เดนิทำงหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลือใชง้ำนอย่ำงนอ้ย 6 เดือน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหำกอำยุเหลือไม่ถงึและไม่

สำมำรถเดนิทำงออกนอกประเทศได ้

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีค่วรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสำมำรถออกเดนิทำงไดต้ำมจ ำเป็นตอ้งมขีึน้ต ่ำ อยำ่งนอ้ย 20 ทำ่น หำกต ่ำกวำ่ก ำหนด คณะจะไมส่ำมำรถ

เดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนยนิดีที่จะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทยนิดีที่จะ

ประสำนงำน เพือ่ใหท้กุทำ่นเดนิทำงตำมควำมประสงคต์อ่ไป  

- ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง หรอื เลือ่นกำรเดนิทำงไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทำงบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนกำรเดนิทำงใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลำงำน กรุณำตดิต่อ

เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หำกทำ่นลำงำนแลว้ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้
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- กรณีทีท่่ำนตอ้งออกบัตรโดยสำรภำยใน (ตั๋วภำยในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณำ

ตดิต่อสอบถำมเพือ่ยนืยันกับเจำ้หนำ้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสำรภำยในทีส่ำมำรถเลือ่นวันและเวลำ

เดนิทำงได ้เพรำะมบีำงกรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลำบนิ โดยไม่แจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดูกำล สภำพภมูกิำศ และ ตำรำงบนิของทำ่อำกำศยำนเป็นส ำคัญเทำ่นัน้ สิง่ส ำคัญ ท่ำน

จ ำเป็นตอ้งมำถงึสนำมบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยำ่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จำกสำยกำรบนิ จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบอกีครัง้กอ่นกำรเดนิทำง 

- กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม ไมท่ำนเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้ำหำรบำงประเภท กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุำแจง้บรษัิทฯ อยำ่ง

นอ้ย 7 วันก่อนกำรเดนิทำง หรือตัง้แต่ที่ท่ำนเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้ำงบรษัิทประสำนงำนกับสำยกำรบนิเพื่อ

จัดเตรยีมล่วงหนำ้ กรณีมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทำง  

- กรุณำส่งรำยชือ่ผูเ้ดนิทำง พรอ้มส ำเนำหนำ้แรกของหนังสอืเดนิทำงทุกท่ำนใหก้ับเจำ้หนำ้ทีห่ลังจำกช ำระเงนิ

กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัว (หลำยทำ่น) กรณุำแจง้รำยนำมคูน่อนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสำร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีำยละเอยีดสว่นใดผดิ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรรับผดิชอบไม่

วำ่สว่นใดสว่นหนึง่ หำกทำ่นไมด่ ำเนนิกำรสง่ส ำเนำหนำ้แรกของหนังสอืเดนิทำงใหท้ำงบรษัิทเพือ่ใชใ้นกำรออก

บตัรโดยสำร 

- หลังจำกทำ่นช ำระคำ่ทัวรค์รบตำมจ ำนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทจะน ำสง่ใบนัดหมำยและเตรยีมตัวกำรเดนิทำง

ใหท้ำ่นอยำ่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทำง 

- อตัรำทัวรน์ี ้เป็นอตัรำส ำหรับบตัรโดยสำรเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่ำนจะไมส่ำมำรถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ ำเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตำมก ำหนดกำรเท่ำนัน้ หำกตอ้งกำรเปลีย่นแปลงกรุณำตดิต่อ

เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทำงบรษัิทไมม่นีโยบำยจัดคู่นอนใหก้ับลูกคำ้ทีไ่มรู่จั้กกันมำก่อน เชน่ กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จ ำเป็นตอ้ง

ช ำระคำ่หอ้งพักเดีย่วตำมทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทำง หรอื พำสปอรต์ ตอ้งมอีำยใุชง้ำนไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- ฤดหูนำวในตำ่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภำพอำกำศจะมดืเร็วกวำ่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถำนทีท่อ่งเทีย่ว

ตำ่งๆ จะปิดเร็วกวำ่ปกต ิประมำณ 1-2 ช.ม. กำรเดนิทำงควรเผือ่เวลำใหเ้หมำะสม และ หำกมสีถำนทีท่่องเทีย่ว

กลำงแจง้ เวลำเดนิบนหมิะ อำจลืน่ไดต้อ้งใชค้วำมระมัดระวังในกำรเดนิเป็นอย่ำงสงู หรอื ใชร้องเทำ้ทีส่ำมำรถ

เดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวำ่งสะทอ้นเขำ้ตำ อำจท ำใหร้ะคำยเคอืงตำได ้
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- ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกฤดกูำล สภำพภมูอิำกำศ เหตกุำร

ทำงกำรเมอืง กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทำง

บรษัิทจะค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคัญ หำกกรณีทีจ่ ำเป็นจะตอ้งมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ ทำงบรษัิทจะแจง้ให ้

ทรำบลว่งหนำ้ 

- เนื่องจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยขำดกับบรษัิทตัวแทนในต่ำงประเทศ ทำง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ำมำรถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิำรบำงสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่ำ่นไมต่อ้งกำรไดรั้บ

บรกิำร หำกระหวำ่งเดนิทำง สถำนทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ชมได ้ไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุดก็ตำม ทำงบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้ำ่น เนื่องจำกทำงบรษัิทไดท้ ำกำรจองและถูก

เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยแบบเหมำจำ่ยไปลว่งหนำ้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่ำนถูกปฎเิสธกำรเดนิทำงเขำ้เมอืง ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีจ่ะเกดิขึน้ตำมมำ 

และ จะไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ทัวรท์ีท่ำ่นช ำระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หำกวันเดนิทำง เจำ้หนำ้ทีส่ำยกำรบนิ หรอื ดำ่นตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทำง  

(พำสปอรต์) ของทำ่นช ำรดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้ำ ขำดไปหนำ้ใดหนำ้หนึง่ มหีนำ้ใดหนำ้หนึง่หำยไป มี

กระดำษหนำ้ใดหนำ้หนึง่หลดุออกมำ มรีอยแยกระหวำ่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทำง เป็นตน้ ไมว่่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทำงสำยกำรบนิ หรอื เจำ้หนำ้ทีด่ำ่นตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญำตใหท้ำ่นเดนิทำงตอ่ไปได ้ดังนัน้

กรุณำตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทำงของท่ำนใหอ้ยู่ในสภำพดีอยู่ตลอดเวลำ ขณะเดนิทำง กรณีช ำรุด 

กรุณำตดิต่อกรมกำรกงสลุกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพือ่ท ำหนังสอืเดนิทำงฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกำ่ไปอำ้งองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มำทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทำง หำกท่ำนได ้

สง่เอกสำรมำทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่ำใชจ้่ำย แต่

หำกออกบัตรโดยสำร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทำงประมำณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

กระบวนกำรและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจำกบตัรโดยสำร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตรำพเิศษ) สำยกำรบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคำ้เดนิทำงดว้ยกัน กรุณำเช็คอนิพรอ้มกัน และ สำยกำรบนิจะ

พยำยำมทีส่ดุใหท้ำ่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ำกทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจำกกำรวำงแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน 

จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่ำน 

(TRIPLE) จะแตกตำ่งกนั บำงโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอำจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  

- มัคคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 



Page 15 of 16 

 

 

 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ , กำรยกเลกิบนิ , 

กำรประทว้ง , กำรนัดหยดุงำน , กำรกอ่กำรจลำจล , ภัยธรรมชำต ิ, กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ควำมรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยระหว่ำงกำรเดนิทำง ไมว่่ำกรณีใดๆก็

ตำม และ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจรงิ กรณีทำ่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ ำเป็นตอ้งสง่มำยงั

จดุหมำยปลำยทำงตำมทีท่ำ่นตอ้งกำร  

- รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักใน

ตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี้

แลว้* 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 
ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น
ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง
ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้
รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร
นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่
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สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


