






ชมนาขันบันไดใหญ่ทีสุดในโลก , ช้อปปิ งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย
เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่
พิเศษ นังกระเช้าขึนสูย้ อดเขาฟานซีปัน / นังรถไฟชมเมืองซาปา
อิมอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ / หม้อไฟปลาแซลมอน
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักที ซาปา 2 คืน / ฮานอย 1 คืน

กําหนดวันทีเดินทาง : สิงหาคม 65 - มีนาคม 66
วันแรก

ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินทีเก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา

04.20 น.
06.40 น.
08.30 น.

เทียง

คํา

พร้อมกันที สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ( FD ) เจ้าหน้าทีบริษัทฯคอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสูก่ รุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามโดยเทียวบินที FD642
เดินทางถึง สนามบินฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นําท่านเดินทางขึนเหนื อมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึงตังอยูท่ างภาคเหนื อของ
ประเทศเวีย ดนามใกล้กับชายแดนจี น อยู่ในเขตจังหวัด ลาวไก ตัวเมือ ง
ตังอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับนําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดปี ทีนี จึงเป็ นแหล่ง ปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวทีสําคัญ
ของเวียดนาม อีกทังยัง เป็ นดินแดนแห่งขุนเขาทีมีความหลากหลายของ
ชาติพันธุ์ม ากทีสุ ดในเวีย ดนามอีกด้วย ในอดี ตเมื องนี ถูกพัฒนาขึนเป็ น
เมือ งตากอากาศของชาวฝรังเศส...สมัยที เวียดนามเป็ นอาณานิ คมของ
ฝรังเศส (ระยะทาง 350 กิ โลเมตร ใช้เ วลาเดิน ทางประมาณ 5
ชัวโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
พาท่า นเช็ ค อิ น แลนด์ม าร์ค แห่ง ใหม่ของซาปา โมอาน่ า ซาปา คาเฟ่
(MOANA SAPA CAFÉ) จําลองไฮไลท์ของทีเทียวแต่ละทีมารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศ
ทีโอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี ยงั มีเครืองดืมจําหน่ายให้ท่านได้พกั ดืมเครืองดืม และยังได้เพลิดเพลิน
กับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติก (ไม่รวมค่าอาหารและเครืองดืม)
พาคณะชม
โ บ ส ถ์ หิ น
The
Ancient
Stone
Church
เป็ นโบสถ์ฝรังเศสทีสร้างมาตังแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ด้วยวัสดุอิฐสีนําตาลแดง ทีนี จะ
นิ ยมถ่ายภาพตอนกลางคืนทีมีการเปิ ดไฟสีส่องสว่าง จะได้บรรยากาศสวยงาม นําท่านช้อปปิ งที ตลาด
ไนต์เมืองซาปา มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ งมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสินค้าพืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า
รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ งให้อย่างจุใจ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (2)

นําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันทีสอง
เช้า

นังรถไฟชมเมืองซาปา - นังกระเช้าขึนเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บา้ น Cat Cat
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่าน นังรถไฟชมเมืองซาปา ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที
เต็มไปด้วยความสดชืน และสูดกลินอายธรรมชาติ ท่านยังจะได้พบกับทุ่งนา
ขันบันไดทีเรียงรายเป็ นขันสวยงาม ไปสูส่ ถานนี ขึนกระเช้า จากนันนําท่าน นัง
กระเช้าขึนเขาฟานซีปัน ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสูเ่ ทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีลอยละล่องอยู่รอบๆชม
ทัศนี ยภาพทีแสนสวยงามบนจุด ชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุ ดทีได้รบั การขนานมานว่าเป็ น

หลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศทีหนาวเย็นตลอดทังได้เดินทางมา
รวมตัวกันอยูท่ ีนี ด้วยเครืองแต่งกายประจําเผ่าต่างๆ (ไม่รวมรถรางขึนสู่ยอดเขาฟานซีปัน)

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ (4)
จากนันนําท่านชม หมู่ บ า้ นกั ตกั ต (Cat Cat Village) หมู่บา้ นกัตกัต
เป็ นหนึ งในหมู่บา้ นเล็กๆทีเก่าแก่ทีสุ ดในภูมิภาคนี และเป็ นที รูจ้ ัก กันดีว่า
เป็ นหมู่บา้ นของชนกลุ่มน้อยชาวม้งดํา หมู่บา้ นกัตกัตเป็ นสถานที ทีเหมาะ
สําหรับทุกคนทีต้องการประสบการณ์การเดินเขา รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตใน
พืนทีภูเขาด้วยและขนบธรรมเนี ยมประเพณีของคนท้องถิน หมู่บา้ นกัตกัต
ล้อมรอบด้วยนาข้าวขันบันไดบนหุบเขาทีสวยงาม, เนิ นเขาทีเขียวขจี และ
นําตกทีสวยงาม ทําให้นักท่องเทียวทีมาเทียวทีนี ได้เห็นทิวทัศน์ทีงดงามของซาปา

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษหม้อไฟปลาแซลมอน (5)

นําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันทีสาม
ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – เจดียเ์ สาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ฮานอย ใช้เวลาประมาณ 5 ชม
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนันนําท่านเข้าสู่ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) อยู่
ที จัตุรสั บาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอยเป็ นสถานที เก็บศพภายในบรรจุศพอาบ
นํายาของโฮจิมินห์นอนสงบอยูใ่ นโลง
จากนันนําท่านไป ทะเลสาบคืนดาบ มีทะเลสาบนําสีเขียวอยู่ทีใจกลาง
เมืองฮานอย (Hanoi) ทะเลสาบนําจืดแห่งนี ชือฮว่านเกียม (Hoan Kiem)
แปลว่า ทะเลสาบคืนดาบ มี ตํานานเล่าต่อกันมาว่า ในศตวรรษที 15
จักรพรรดิจกั รพรรดิเล เหล่ย (Le Loi) ได้รบั ดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้
ดาบนั นต่ อ สู ้กั บ กองทั พ จี น จนได้รับ เอกราช หลัง จากนั น วัน หนึ ง
จักรพรรดิได้ลงเรือล่องไปในทะเลสาบพร้อมกับดาบ มีเต่ายักษ์ขึนมารับ
ดาบวิเศษแล้วดําลงสูใ่ ต้นําหายไป จึงเป็ นทีมาของชือทะเลสาบกลางเมือง
ฮานอย จากนันให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ ง ถนนสาย 36 street แหล่งช้
อปปิ งของฮานอย มีตน้ ไม้ปกคลุมสองฝังถนน สาเหตุทีชือถนน 36 มา
จาก 36 อาชีพที ทําการค้าขายบนถนนแห่งนี ตังแต่อดีตอย่างงานด้าน
หัตถกรรมสอดคล้องกับชือถนนแต่บะเส้น ในอดีตอย่าง เครืองเงิน ผ้า
ไหม บนถนนแห่ง แต่ปัจจุบนั มากกว่า 36 ไปแล้ว ทีนี จะเป็ นแหล่ง Shopping มีสินค้าเกือบทุกชนิ ด ร้าน
ขายชุดกีฬามีทุกแบรนด์เพราะทีนี เป็ นแหล่งผลิตให้หลาย ๆ แบรนด์
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (8)

นําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก MOON VIEW HOTEL , HONG HA HOTEL , ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันทีสี
เช้า

ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย - ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
จากนันนําท่านเดินทางสูน่ ิ งห์บิงก์ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถํา
สามถํา ตามตํานานกล่าวว่าถํานี ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและ
กระแสนํ า เมื อครังนํ าทะเลยัง ท่ ว มถึ ง ซึ งยัง คงมี ร อยคราบนํ า
ปรากฎเป็ นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่นํา Hoang Longในช่วง
แรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนี ยภ์ าพ ภูเขาสองฝังแม่นําซึง
มีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตํานานกล่าวว่าถํานี ถูก
บรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสนํา เมื อครังนําทะเลยังท่วมถึง
ซึ งยัง คงมี ร อยคราบนํ าปรา กฎเป็ นหลัก ฐาน ภาพที ปรากฏใน
ระหว่างการเดิ นทางหลายท่ านเปรีย บเหมื อ น กุ ย้ หลิน ของจีน ”
เพลิดเพลินกับการนังเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องนํา สองข้างทาง
เป็ นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนี ยภาพของภูเขา
น้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนันนําท่านไป วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็ นวัดทีอยู่
ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมือง
ฮานอย สร้างด้ว ยสถาปั ต ยกรรมจี นโบราณ มี ค วามร่ม รืน และ
บรรยากาศดี จึงเป็ นทีนิ ยมของนักท่องเทียวทังทีชืนชมความงาม
และมี ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากภาพมุม สูงของสถานทีตัง
ทีนี เหมือนตังอยูบ่ นเกาะทียืนลงไปในทะเลสาบ แต่มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงที สิงปลูกสร้างมีการวางผัง
เป็ นอย่างดี ใช้สีสนั ทีกลมกลืนในโทนสีเหลือง นําตาล ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ใหญ่ทีโอบล้อมอยู่ ในมุม
ถ่ายภาพจากอีกฝังหนึ ง จะเห็นสิงปลูกสร้างสไตล์จีน และเจดียห์ ลายชันโดดเด่น มีภาพทีสะท้อนลงสู่ผืน
นํา เป็ นภูมิทศั น์ทีงดงามทังยามกลางวันและยามคําคืนทีมีการเปิ ดไฟส่องสว่าง

เทียง

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทาง สู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย เตรียมตัวเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
20.50 น.
22.40 น.

เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยเทียวบินที FD645
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทังนีถอื เป็ นเอกสิทธิ ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ**

อัตราค่าบริการ
วันทีเดินทาง

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

สิงหาคม 2565
วันที 26-29 สิงหาคม 2565
14,899.กันยายน 2565
วันที 16-19 กันยายน 2565
14,899.-

พักเดียว

3,900.3,900.-

วันที 30ก.ย.- 3ต.ค. 2565
14,899.ตุลาคม 2565
วันที 7-10 ตุลาคม 2565
14,899.วันที 14-17 ตุลาคม 2565
15,899.วันที 21-24 ตุลาคม 2565
16,899.พฤศจิกายน 2565
วันที 3-6 พฤศจิกายน 2565
14,899.วันที 10-13 พฤศจิกายน 2565
14,899.วันที 11-14 พฤศจิกายน 2565
14,899.วันที 17-20 พฤศจิกายน 2565
14,899.วันที 19-22 พฤศจิกายน 2565
14,899.วันที 24-27 พฤศจิกายน 2565
14,899.ธันวาคม 2565
วันที 1-4 ธันวาคม 2565
14,899.วันที 2-5 ธันวาคม 2565
16,899.วันที 8-11 ธันวาคม 2565
14,899.วันที 9-12 ธันวาคม 2565
16,899.วันที 10-13 ธันวาคม 2565
16,899.วันที 15-18 ธันวาคม 2565
14,899.วันที 16-19 ธันวาคม 2565
14,899.วันที 22-25 ธันวาคม 2565
16,899.วันที 24-27 ธันวาคม 2565
16,899.วันที 29 ธ.ค.-1ม.ค. 2566
18,899.วันที 31 ธ.ค.-3ม.ค. 2566
18,899.มกราคม 2566
วันที 12-15 มกราคม 2566
14,899.กุมภาพันธ์ 2566
วันที 2-5 กุมภาพันธ์ 2566
14,899.วันที 3-6 กุมภาพันธ์ 2566
14,899.วันที 9-12 กุมภาพันธ์ 2566
14,899.วันที 16-19 กุมภาพันธ์ 2566
14,899.วันที 17-20 กุมภาพันธ์ 2566
14,899.วันที 23-26 กุมภาพันธ์ 2566
14,899.-

3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.4,900.4,900.4,900.4,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.-

วันที 24-27 กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566
วันที 2-5 มีนาคม 2566
วันที 3-6 มีนาคม 2566
วันที 4-7 มีนาคม 2566
วันที 9-12 มีนาคม 2566
วันที 10-13 มีนาคม 2566
วันที 16-19 มีนาคม 2566
วันที 17-20 มีนาคม 2566

14,899.-

3,900.-

14,899.16,899.16,899.14,899.14,899.14,899.14,899.-

3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.-

ไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชนทั
ั ศนาจร (เครืองเหมาลําต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน)
 ค่าสัมภาระนําหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึนเครือง 7กก.
 ค่าทีพักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ ละไม่ตอ้ งการเพิมเงินพักห้องเดียว)
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํามันเชือเพลิงแล้ว และทางบริษทั ขอเก็บเพิมในกรณีทีสายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิม ก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนําเทียวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ทีชํานาญเส้นทางนําท่านท่องเทียวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสังเพิม กรุณาจ่ายเพิมเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระทีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 700 บาท ขึนอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ
 เทียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานทีนัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ
ว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทังสิน
 ขอสงวนสิทธิถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวั หน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึน จะมีหวั หน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
เงือนไขในการจอง

 ชําระมัดจําในวันทีจองทีนังละ 5,000 บาท พร้อมหนั งสือเดินทาง (หรือสําเนา) ส่วนทีเหลือชําระทังหมดอย่าง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ปที เดิ นทางช่ว งวัน หยุ ด หรือ เทศกาลที ต้อ งการันตี มัด จํากับสายการบิ นหรือ ผ่านตัว แทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คื นเงินค่าทัวร์
ทังเต็มจํานวนหรือบางส่วน ในกรณีทีท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลือนการเดินทางไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
เงือนไขในการจอง
 ชําระมัดจําในวันทีจองทีนังละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) ส่วนทีเหลือชําระทังหมดอย่าง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ปที เดิ นทางช่ว งวัน หยุ ด หรือ เทศกาลที ต้อ งการันตี มัด จํากับสายการบิ นหรือ ผ่านตัว แทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทังเต็มจํานวนหรือบางส่วน ในกรณีทีท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลือนการเดินทางไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
หมายเหตุ
 เทียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานทีนัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริษทั ฯจะถือ
ว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทังสิน
 ขอสงวนสิทธิถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวั หน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึน จะมีหวั หน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
การยกเลิก

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้รว่ มบริการทานอาหาร หรือค่าตัวเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได้ เนืองจากค่าบริการทีเวียดนามเป็ นแบบเหมาจ่าย
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทังสินในกรณีดงั ต่อไปนี
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือ กรณี ทีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือ งหรือเจ้าหน้าที กรม
แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศ ซึงอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิด ทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิด อุ บัติ เหตุ สูญหายที เกิ ด จากความประมาทของตัว
นักท่องเทียวเอง
ตัวเครืองบินเป็ นตัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือน
วันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนั งสือ เดิ นทางต้อ งมีอ ายุ เหลือ ใช้ง านอย่างน้อ ย 6 เดื อ น บริษัทฯไม่รับผิด ชอบหากอายุ เหลือไม่ถึง และไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

