
CODE: TG83  เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วนั 2 คนื BY TG 

 
สมัผสัความหนาวทีเ่วยีดนาม สดุฟิน ซาปา ฮานอย  

สมัผสัความสวยงามของธรรมชาต ิขุนเขา สายน า้ ทุง่นา และนาข ัน้บนัได  ซาปา เป็นเมอืงตากอากาศบน 
หบุเขาทีอ่ากาศเย็นสบายท ัง้ปี เทีย่วหมูบ่า้นชาวเขา ชมนาข ัน้บนัได ววิแบบพาโนรามา  

และไดน้ ัง่กระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปิัน  

เยอืนเมอืงหลวงฮานอย  ชอ้ปป้ิงจุใจทีถ่นน 36 สาย   

  ** พกัซาปา 1 คนื ลาวไก 1 คนื ** ฟร ีWifi On BUS  ** 

!! พเิศษสดุ เฝอเวยีดนาม + ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล +Sen Buffet อาหารนานาชาต ิ

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  

 ฟร ีWIFI ON BUS ฟร ีเสือ้ยดืเวยีดนาม ทา่นละ 1 ตวั 

ไฟลท์บนิ  

Departure  :  BKK  – HAN TG560   07.45 – 09.35 

Return        :  HAN – BKK  TG565   20.25 – 22.15 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี พกัเดีย่ว/เดนิทาง ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ



 

วนัแรก           ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ -  ทา่อากาศยาน นอยไบ ฮานอย  - เมอืงซาปา - หมูบ่า้นชาวเขา 

Cat Cat Village - ตลาดคนเดนิซาปา                                           อาหารกลางวนั, เย็น 

   04.30 น.        พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู  

เคานเ์ตอร ์  สายการบิ นไทย  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และ

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง  (รับเอกสารตา่ง 

ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่ ) กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝาก

ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภยัของสายการบนิ   

07.45 น.        ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอยโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG560 **มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

09.35 น. ถงึ สนามบนินอยไบ  กรงุฮานอย  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงรับ

กระเป๋าและสมัภาระ นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ จากนัน้  นําทา่นเดนิทาง

ขึน้สู ่เมอืงซาปา ระหว่างทา่นสามารถชมววิทวิทศันอ์ันสวยงามของขนุเขา 

ทะเลหมอก และนาขัน้บันได ผ่านชนเผ่าตา่งๆสองขา้งทาง  และสมัผัสกบั

อากาศหนาวเย็นสดุๆ ชว่งหนา้หนาวของซาปาจะมโีอกาสไดช้มและสมัผัส

หมิะ เพราะซาปามหีมิะตกเกอืบทกุปี ไต่ ระดบัความสงู คดเคี๊ ยวของ

เสน้ทาง ตามไหลเ่ขา  

เทีย่ง              บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  เมนพูเิศษ!! เฝอเวยีดนาม 

บา่ย นําทา่นเดนิทาง  สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา หมูบ่า้นชาวกลุม่นอ้ยดนูา

ข ัน้บนัไดของชาวเขา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได จากนัน้ 

นําทา่นชม ตลาดคนเดนิซาปา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่ จะมชีาวเขาเผ่าตา่งๆนําสนิคา้มาขายใน

ยามเชา้ ทา่มกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอหมอก อสิระชอ้ปป้ิงไดต้ามอัธยาศยั  

ค า่                 บรกิารอาการค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนพูเิศษ !! ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวนแ์ดง 

:  พกัที ่ Chapa Dew Boutique Sapa Hotel  หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

Infant ทา่นเดยีว เพิม่ 

16 – 18 พ.ย. 2562 9,888  

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

 

 

4,500 25  

30 พ.ย. – 2   ธ.ค   2562 10,888 4,500 25  

21 – 23   ธ.ค   2562 12,888 4,500 25  

4 – 6   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

11 – 13   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

18 – 20   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

25 – 27   ม.ค   2563 12,888 4,500 25  

22 – 24   ก.พ   2563 12,888 4,500 25  

29 – 2   ม.ีค   2563 12,888 4,500 25  

7 – 9   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  

14 – 16 ม.ีค. 2563  11,888 4,500 25  

21 – 23   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  

28 – 30   ม.ีค   2563 11,888 4,500 25  



 

วนัทีส่อง         น ัง่รถไฟวนิเทจ – พชิติหลงัคาอนิโดจนี(ฟานซปินั)– น า้ตก Silver Water Fall – ลาวไก            

                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ 3 ) 

 นําทา่นสัมผัสประสบการณ์พเิศษ  น ัง่รถไฟวนิเทจ  จากซาปาสูส่ถานกีระเชา้ นํา

ทา่น พชิติหลงัคาอนิโดจนี กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟาน ซปินั 

(ราคารวมคา่รถไฟและกระเชา้ขึน้แลว้) ซึง่เป็นเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" โดยมี

สถานทีีหุ่บเขาเมอืงหัว (Muong Hoa) ห่างจาก

เมอืงซาปาไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 

กโิลเมตร เป็นระบบรถ กระเชา้สามสาย สายยาว

ทีส่ดุในเวยีดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานี

สดุทา้ยอยู่สงูจากระดับน้ําทะเลราว 3,000 เมตร 

จากนัน้ตอ้งปีนบันไดอกี 600 ขัน้ เพือ่ไปถงึยอด

เขารถกระเชา้แต่ละคันน่ังได ้ 35 คน ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 15 นาท ีเทยีบกับการเดนิเทา้

ขึน้เขา ทีจ่ะตอ้งใชเ้วลาเกอืบทัง้วัน นําทา่นชมจุดชมววิสงูสดุของหลงัคาอนิโดจนี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้4) พเิศษ !!! เมน ูบฟุเฟ่นานาชาต ิ

บา่ย นําทา่นเดนิทางไปชม น า้ตก Silver Water Fall น า้ตกสเีงนิ  เป็นน้ําตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหล   

จากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลาย

ระดบั สายน้ําลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาจะไดพ้บกับบรรยากาศทีส่วยงาม จากนัน้ เดนิทางสูเ่มอืงลาวไก ระหว่างทาง

ชมทศันียภาพ ขนุเขาทีส่วยงาม 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้5) 

ทีพ่กั : Lao Cai Royal Hotel / Red River View Hotel หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่าม              ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย – สนามบนิสุวรรณภูม ิ                                                                                 

                                                                                                                                 อาหารเชา้ ,กลางวนั  
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้6) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย จากนัน้ นําทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบ
แห่งนี้ มตีํา นานกลา่วว่า ในสมัยทีเ่วยีดนามทํา สงคราม สูร้บกบั

ประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่ัง
ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทํา ใหเ้กดิความทอ้แท ้
พระทยั เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ ไดม้ปีฎหิารยเ์ตา่ขนาด

ใหญ่ตวัหนึง่ไดร้ับดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ทําสงครามกบัประเทศ
จนี หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปทําสงคราม

อกีครั ้ ง และไดร้ับชยัชนะเหนือประเทศจนี ทํา ใหบ้า้นสงบสขุ เมือ่
เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้า ดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้  
จากนัน้ นําทา่นชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาล

เจา้โบราณและเตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ่ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เตา่ตวันี้คอืเตา่ศกัด ิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบ
แห่งนี้มาเป็นเวลาชา้นาน  

เทีย่ง            บรกิารอาหารเทีย่ง บนเรอื (มือ้ที7่)เมนพูเิศษ !! บฟุเฟ่ต ์Sen อาหารนานาชาตกิวา่ 200ชนดิ 



 

 

 

 

 

จากนัน้  เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ของที่  ระลกึตา่งๆ ฯลฯ  ระหว่างทาง นําทา่นเลอืกชมและเลอืกชอ็ปของฝาก ณ รา้น OTOP จําหน่าย

สนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ  
20.25  น.       เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG565 **มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง** 
22.15  น.      เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ , 
การจราจร  หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่ ) โดยทาง    

   บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ั้นทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท  

   กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป -กลบัและ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงิน ไดท้กุกรณี   

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพ่ักเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิททําไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 



6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หม ดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาร ะเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่ พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิททําไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ใน กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 

 


