
 

 

เชยีงใหม ่Chill 
Chill 

ฮานอย • ซาปา 5 วนั 4คนื   
บนิสายการบนิแอรเ์ซยี 

ไฮไลท ์: 
☺ อสิระชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ตลาดซาปา ตลาดถนน36

สาย 

☺ ชมหุ่นกระบอกน า้หนึง่เดยีวในโลก 

☺ น ัง่รถไฟเสน้ทางทีส่วยทีสุ่ดในเวยีดนาม 

☺ น ัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขาฟานซปิัน  

☺ เทีย่วชมหมู่บา้นชาวเขา และ น า้ตกสเีงนิ 
☺ เมนูพเิศษ! อาหารทอ้งถิน่ // Sen Buffet นานาชาต ิ// 

หมอ้ไฟปลาแซลมอน 
☺ ลิม้รสเบยีรท์อ้งถิน่เวยีดนาม+ไวนด์าลดั 

☺ ฟร!ี!! หมวก+เสือ้ IVIETNAM + กระเป๋าผา้ 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก เชยีงใหม ่• ฮานอย • หุน่กระบอกน า้ 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิเชยีงใหม ่ฝั่งอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
แอรเ์อเซยี(FD)เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

13.20 น. เหริฟ้าสู่สนามบนินอยไบ ฮานอย โดยสายการบนิแอรเ์อเซีย
(FD)เทีย่วบนิที ่FD870 

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ เมอืงฮานอย หลงัจากผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ จากน ัน้น าทา่นสู ่กรุงฮานอย เมอืงหลวง
ของเวยีดนาม นครหลวงเกา่แก ่ซึง่จะมอีายุครบ 1000 ปีในปี 
ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 



 

 
ซึง่เมอืงแห่งนีย้งัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนยีวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบ
ฝร ัง่เศส ตกึ อาคารที่ส าคญัต่าง ยงัคงเป็นการก่อสรา้งและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย 
บา้นเรอืนสถาปตัยกรรมแบบฝร ัง่เศส  

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่1)                                                 
หลงัอาหารน าทกุทา่นชม การแสดงหุน่กระบอกน า้ ชมเรือ่งราวทีแ่สดงถงึวถิชีวีติของคน
เวยีดนามทีม่คีวามผกูพนักบัสายน า้ เป็นทีก่ลา่วขวญัของคนทกุชาตทิกุภาษา 

เขา้พกัที ่    SENRISE HANOI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • น ัง่รถไฟชมววิ • น ัง่กระเชา้ข ึน้เขาฟานซปินั • ตลาด Love 

Market 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่2) 

จากน ัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ เมอืงลาวไก เมอืงเล็กๆทีม่พีรมแดนตดิกบัชำยแดนของจนี น ำทำ่นถำ่ยรปูกบัป้ำย
ชำยแดน จนี-เวยีดนำม พรมแดนเวยีดนำมในบรเิวณนีถ้กู แบง่โดยแมน่ ้ำแดง แตเ่ชือ่มตอ่กนัโดยสะพำน
คอนกรตี อนัเป็นเสน้ทำงส ำคัญของตดิตอ่คำ้ขำยพรมแดนระหวำ่ง 2 ประเทศ  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงขึน้เหนอืมุง่หนำ้สู ่  เมอืงซาปา  อยูใ่นเขตจงัหวดัหลา่วกาย ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดบั
ควำมสงูกวำ่ระดับน ้ำทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีำกำศหนำวเย็นตลอดปี ทีน่ีจ่งึเป็นแหลง่ปลกูผกัและ
ผลไมเ้มอืงหนำวทีส่ ำคญัของเวยีดนำม อกีทัง้ยงัเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขำทีม่คีวำมหลำกหลำยของชำติ
พันธุม์ำกทีส่ดุในเวยีดนำมอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนีถ้กูพัฒนำขึน้เป็นเมอืงตำกอำกำศของชำวฝร่ังเศส...
สมยัทีเ่วยีดนำมเป็นอำณำนคิมของฝร่ังเศส (ระยะทำง 37 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)   

น ำทำ่นขึน้ กระเชา้ฟานซปีนั ขำ้มภเูขำกวำ่ 7 กโิลเมตร ใชเ้วลำประมำณ 15 นำท ีขำ้มเทอืกเขำนอ้ย
ใหญม่ำกมำยสูเ่ทอืกเขำ ฟานซปีนั ทำ่มกลำงมวลเมฆหมอกทีล่อยละลอ่งอยูร่อบๆชมทศันยีภำพทีแ่สน
สวยงำมบนจดุชมววิในระดบัควำมสงู 3143 เมตร จดุทีไ่ดรั้บกำรขนำนมำนวำ่เป็นหลังคำแหง่อนิโดจนี 
ดว้ยทวิทศันแ์บบพำโนรำมำพรอ้มสมัผัสอำกำศทีห่นำวเย็นตลอดทัง้ไดเ้ดนิทำงมำรวมตวักนัอยูท่ีน่ี ่ ดว้ย
เครือ่งแตง่กำยประจ ำเผำ่ตำ่งๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ! หมอ้ไฟปลาแซลมอน (มือ้ที4่) 

น ำท่ำนอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคำ้ใหท้่ำนเลอืกชอ้ปป้ิงมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นสนิคำ้
พืน้เมอืง สนิคำ้ชำวเขำ ของฝำก ขนม กระเป๋ำ รองเทำ้ เสือ้ผำ้ เสือ้กนัหนำว ชอ้ปป้ิงใหอ้ยำ่งจใุจ 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Q SAPA HOTEL // SON SAPA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่าม หบุเขามงักร • หมูบ่า้นชาวเขา • น า้ตกสเีงนิ • ซาปา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ น ำทำ่นขึน้ไปชมบรเิวณหบุเขำปำกมงักร Ham rong mountain ซึง่
ทำ่นจะได ้ ชมทะเลหมอกทีป่กคลมุทั่วเมอืงซำปำ ชมดอกไม ้
เมอืงหนำวนำนำพรรณ อนัสวยงำม บนภเูขำเล็กๆ กลำงเมอืงซำ
ปำ มคีวำมสงูประมำณ 150 เมตร น ำทำ่นเดนิเทำ้ขึน้ไปเทีย่วบน
ภเูขำลกู อนัเป็นแหลง่ศกึษำหำควำมรูท้ำงธรรมชำตวิทิยำเพรำะมี
พชืพันธุไ์มน้ำนำชนดิทีห่ำยำกตลอดจนไมด้อกเมอืงหนำวนำนำ
พันธุส์วยสดงดงำมมำกในชว่งฤดหูนำว จำกนัน้ขึน้ไปยงัจดุชมววิ
สงูสดุของภเูขำลกูนี ้ ซ ึง่ท ำเป็นบนัไดสลบักบัทำงเดนิเทำ้พืน้รำบ
ผำ่นสวนหนิธรรมชำตริปูรำ่งแปลกตำซึง่มอีำยนัุบพันปีส ำหรับทำง
ขึน้จดุชมววินัน้วกไปเวยีนมำคลำ้ยเดนิอยูใ่นเขำวงกต  จนถงึบนจดุ
ชมววิเพือ่ถำ่ยภำพของเมอืงซำปำ รำยลอ้มไปดว้ยเทอืกเขำหวำ่งเหลีย่นเซิน่และเมือ่มองไปไกล ก็จะ
เห็นยอดเขำฟำนซปัีน ควำมสงู 3,148 เมตร สงูกวำ่ภเูขำลกูใดๆ ในอนิโดจนี สำยหมอกเริม่เคลือ่นตัวไป
มำอยำ่งชำ้ๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอำทติยส์ภำพปรับเปลีย่นไปมำทกุๆ หำ้นำท ีววิหลังคำสแีดงของวลิลำ่



 

 
คลำสสคิสไตลโ์คโลเนยีลแบบฝร่ังเศส สลับกบัสสีนัของบรรดำบำ้นเรอืนผูค้น โบสถค์รสิตต์ัง้เดน่เป็นสงำ่
อยูเ่บือ้งลำ่งถนนหนทำงและทะเลสำปทีต่ัง้อยูใ่จกลำงเมอืงซำปำชำ่งเป็นภำพทีส่วยงำมคุม้คำ่จำกกำรที่
ทำ่นไดม้ำชม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6) 

จำกนัน้น ำท่ำนชม หมูบ่า้นชาวเขา เป็นหมู่บำ้นชำวเขำเผ่ำมง้เก่ำแก่แห่งเมอืงซำปำ ซึง่อพยพมำจำก

ทำงตอนใตข้องประเทศจีนเมื่อนำนมำแลว้ โดยชำวบำ้นที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และกำร

ด ำรงชวีติในแบบดัง้เดมิเอำไวอ้ยำ่งเหนียวแน่น เชน่ นยิมแต่งกำยดว้ยผำ้ทอมอืสดี ำหรอืน ้ำเงนิเขม้ และ

ชมควำมสวยงำมของทวิทัศน์นำขัน้บันได ที่มชี ือ่เสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนำม และน ำชมควำม

สวยงำมของ น า้ตกสเีงนิ ทีไ่หลเลำะลงมำจำกหนำ้ผำ จำกนัน้เดนิทำงกลับทีพั่ก พักผอ่นตำมอธัยำศัย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) 

วนัทีส่ ี ่ ซาปา • ลาวไก • ฮานอย • ถนน 36 สาย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

  ใหท้ำ่นไดอ้สิระเดนิเลน่เมอืงซำปำตำมอธัยำศัย 

ไดเ้วลำนัดหมำย จำกนัน้เดนิทำงลงสูเ่มอืงลำวไก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่9) 

จำกนัน้เรำจะพำทกุทำ่นกลบัขึน้ฝ่ังเพือ่ เดนิทางสูเ่มอืงฮานอย  

ชอ้ปป้ิงยำ่นกำรคำ้ใจกลำงเมอืงถนน 36สาย (36 Old Streets) เพลดิเพลนิกบักำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้
ตำ่งๆในยำ่นนีต้ำมใจชอบ จนไดเ้วลำอนัสมควร 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) 

 เขา้พกัที ่   DELIGHT HOTEL / CWD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

วนัทีห่า้ ฮานอย • เชยีงใหม ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่11) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จตัรุสับาดงิห ์จัตรัุสแหง่นีเ้ป็นสถำนที ่ทีท่ำ่นโฮจมินิหไ์ดอ้ำ่นค ำประกำศอสิรภำพของ
เวยีดนำมพน้จำกกำรตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศส ในวันที ่2 กนัยำยน พ.ศ2488 หลงัจำกตกเป็นเมอืงขึน้
ถงึ 48 ปี (ทีน่ีจ่ะปิดไมใ่หเ้ขำ้ชมดำ้นในทกุวันจันทรแ์ละวันศกุร)์ 
**ถำ่ยรปูดำ้นนอก*** 

ตอ่ดว้ยน ำทำ่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสำบใจกลำงเมอืง
ฮำนอย ทะเลสำบแหง่นีต้ำมต ำนำนกลำ่วไวว้ำ่ ในสมยัที่
เวยีดนำมท ำสงครำม สูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนำม
ไดท้ ำสงครำมมำเป็นเวลำนำน แตย่งัไมส่ำมำรถเอำชนะทหำร
จำกจนีไดส้กัท ีท ำใหเ้กดิควำมทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้ำลอ่งเรอื
มำถงึทีท่ะเลสำบแหง่นี ้ไดม้ปีฎหิำรยเ์กดิขึน้ เมือ่เตำ่ขนำดใหญ่
ตัวหนึง่ไดม้อบดำบวเิศษใหพ้ระองค ์เพือ่ท ำสงครำมกบัประเทศ



 

 
จนี หลังจำกทีพ่ระองคไ์ดรั้บดำบมำนัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท ำสงครำมอกีครัง้ และไดรั้บชยัชนะเหนอื
ประเทศจนี ท ำใหบ้ำ้นเมอืงสงบสขุ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่12) บฟุเฟตน์านาชาต ิ

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ  
15.20 น. เดนิทางกลบัสูเ่ชยีงใหมโ่ดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD871 
14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภิาพ… 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ 
สภาพทางการเมอืง ภยัทางธรรมชาต ิแตย่งัคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

คา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น า้มนัเพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว)้ 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,000 บาท 

***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 
 
อตัรานีร้วม 

✓ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทำงตำมรำยกำรระบชุัน้ทศันำจร (เครือ่งเหมำล ำตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทำ่นัน้) 

✓ คำ่สมัภำระน ้ำหนักทำ่นละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
✓ คำ่ทีพั่กตำมระบใุนรำยกำร หอ้งละ 2 หรอื 3 ทำ่น (กรณีมำไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งกำรเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  

✓ คำ่ภำษีสนำมบนิและคำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิแลว้ และทำงบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับ   

    คำ่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นกำรเดนิทำง 
✓ คำ่อำหำรตำมรำยกำรระบ ุ

✓ คำ่รถรับ-สง่น ำเทีย่วตำมรำยกำร และ คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำรระบ ุ
✓ คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำง 500,000 -1,000,000 บำท ตำมเงอืนไขของบรษัิทประกนัภัยทีบ่รษัิทใชบ้รกิำร  

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่โทรศพัทส์ว่นตวั, คำ่ซกัรดี, มนิบิำรใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 

    คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร (หำกทำ่นตอ้งกำรสัง่เพิม่ กรุณำจำ่ยเพิม่เองตำ่งหำก ) 
 คำ่สมัภำระทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมำณกโิลกรัมละ 500 บำท ขึน้อยูก่บัอตัรำ 

    แลกเปลีย่น (กรุณำตดิตอ่สำยกำรบนิโดยตรง) 
 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย  3%   

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง (เก็บทีส่นามบนิ) 

 ***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 
 

เง ือ่นไขในการจอง 

• ช ำระมัดจ ำในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 10,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทำง (หรอืส ำเนำ) สว่นทีเ่หลอืช ำระทัง้หมดอย่ำง

นอ้ย 25 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกับสำยกำรบนิหรอืผำ่นตัวแทนในประเทศหรอื  ตำ่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้เต็มจ ำนวนหรอื
บำงสว่น ในกรณีทีท่ำ่นจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

วนัเดนิทาง หอ้งเตยีงคู ่

นอน 2 หรอื 3 ทา่น 

เด็ก 1 ทา่น 

พกักบั ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

16 – 20 มกราคม 2562 18,888.- - 5,900.- 

27 กมุภาพนัธ ์– 3 มนีาคม 2562 18,888.-  5,900.- 

13-17 มนีาคม 2562 18,888.- - 5,900.- 



 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวร์ช ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรำยกำร
เดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใช ้

บรกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไม่วำ่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

 
หมายเหต ุ 

➢ เทีย่วบนิ, รำคำและรำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทรำบลว่งหนำ้ 

➢ ถำ้ทำ่นเดนิทำงมำถงึสถำนทีนั่ดพบชำ้กวำ่เวลำนัดหมำยเกนิกวำ่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุนัใดก็ตำมแต ่ทำงบรษัิทฯจะถอืวำ่ทำ่นสละ
สทิธิก์ำรเดนิทำง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้ 

➢ ขอสงวนสทิธถิำ้ผูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 10 ทำ่น จะไมม่หีัวหนำ้ทวัร ์/ แตถ่ำ้ 15 ทำ่นขึน้ จะมหีัวหนำ้ทวัรต์ลอดกำรเดนิทำง 
 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรกอ่จลำจล, กำรปิดดำ่น,ภัยธรรมชำต ิหรอืกรณี
ทีท่ำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงหรอืเจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนทัง้จำกไทยและตำ่งประเทศ  

ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

• หำกเกดิทรัพยส์นิสญูหำยจำกกำรโจรกรรมและ/หรอื เกดิอบุตัเิหตสุญูหำยทีเ่กดิจำกควำมประมำทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

• ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วรำคำพเิศษ หำกท่ำนไม่เดนิทำงพรอ้มคณะไม่วำ่จะดว้ยเหตุใดก็ตำม ไม่สำมำรถน ำมำเลือ่นวันเดนิทำง
หรอืคนืเงนิได ้

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหำกอำยุเหลอืไม่ถงึและไม่สำมำรถ

เดนิทำงออกนอกประเทศได ้

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่ำจแกไ้ขได ้

• โปรแกรมกำรดนิทำงอำจมกีำรสลับปรับเปลีย่นในระหวำ่งกำรเพือ่ควำมเหมำะสม 

• กรณีลอ่งเรอื หำกสภำพอำกำศไมเ่หมำะสมในกำรลอ่งเรอื บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงโปรแกรม 

• มัคคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

• บรษัิทไม่รับผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศหรอืหำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืเอกสำรเดนิทำง

ไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  

• รำคำดังกล่ำวขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำวะค่ำเงนิบำทและค่ำน ้ำมันทีไ่ม่คงที ่ 

กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของงสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว ้ 

• หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯ ไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำงทำง
บรษัิทฯ ไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำดกอ่นออกเดนิทำงแลว้ 

 


