เทียวครบไฮไลท์
บินตรง สุวรรณภูม ิ – เวียดนาม / เวียดนาม – สุวรรณภูม ิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์
ฟรีนํ าหน ักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกร ัม และขากล ับ 30 กิโลกร ัม
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
พ ักโรงแรม 3 ดาว ระด ับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พ ักฮานอย 1 คืน ซาปา 2 คืน
ชมมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝร ง
ั เศส และ ว ัดหงอกเซิน
จ ัตุร ัสบาดิงห์ ทําเนียบประธานาธิบดี ชมว ัดเจดียเ์ สาเดียว
หมูบ
่ า้ นชาวเขาก๊าตก๊าต หุบเขาปากม ังกร-น ง
ั กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปน
ั
ช้อปปิ งทีตลาดLove Market
เมนูพเิ ศษ สุก ีปลาแซลมอล
FREE WIFI ON BUS
· แจกฟรี !! หมวกดาวแดง นําไปใส่ให้เท่ เก๋ ก่อนใคร

ว ันที

รายละเอียดท่องเทียว

1

กรุงเทพ – ชมรอบเมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ว ัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย

2

ฮานอย –จ ัตุร ัสบาดิงห์-ทําเนียบประธานาธิบดี- บ้านพ ักโฮจิมน
ิ ห์ - ชมว ัดเจดียเ์ สา
เดียว -ซาปา

3

ซาปา- หมูบ
่ า้ นชาวเขาก๊าตก๊าต-นํ าตกก ต
ั กต
ั -หุบเขาปากม ังกร-น ง
ั กระเช้าไฟฟ้า
ฟานซีปน
ั -ตลาด Love Market

4

ซาปา – ฮานอย - กรุงเทพฯ

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดว ันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก พ ักเดียว

12 - 15 Oct 2018

14,991

14,991

14,991

2,500

3,500

12 - 15 Oct 2018

14,991

14,991

14,991

2,500

3,500

08 - 11 Dec 2018

13,991

13,991

13,991

2,500

3,500

รายละเอียดท ัวร์
ว ันที 1
11.30 น.

14.15 น.

กรุงเทพ – ชมรอบเมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ว ัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
คณะพร ้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชั น 4 ประตู 8
เคาน์เตอร์ Q
สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ (QR) โดยมีเจ ้าหน ้าที
บริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับอํานวยความสะดวกด ้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ให ้แก่ทา่ น
ออกเดินทางสูก
่ รุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน QUATAR AIRWAYS
เทียวบินที QR834
(ใช ้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)

16.15 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของ
เวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึงจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ น
เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึงเมืองแห่งนียังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ได ้อย่าง
เหนียวแน่น ชมสถาปั ตยกรรมแบบฝรังเศส ตึกอาคารทีสําคัญต่าง ยังคงเป็ นการก่อสร ้าง
และนํ าท่านชมรอบเมืองฮานอย บ ้านเรือนสถาปั ตยกรรมแบบฝรังเศส จากนั นนํ าท่านชม
ทะเลสาบคืนดาบ ซึงเป็ นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ
นักท่องเทียวมานั งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนีชม ว ัดหงอกเซิน อยูร่ ม
ิ ทะเลสาบ
คืนดาบบนเกาะหยก ซึงเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสแ
ี ดงสดใส ถือเป็ นเอกลักษณ์
อย่างหนึงของกรุงฮานอย จากนั นคณะไปช ้อปปิ งอย่างจุใจอยูท
่ ี ถนน 36 สาย
เย็น

ร ับประทานอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคาร

นําท่านเดินทางเข้าสูท
่ ีพ ัก DELIGHT HOTEL HONOI หรือเทียบเท่า

ว ันที 2
เช ้า

กลางวัน

ฮานอย –จ ัตุร ัสบาดิงห์-ทําเนียบประธานาธิบดี- บ้านพ ักโฮจิมน
ิ ห์ - ชมว ัดเจดีย ์
เสาเดียว -ซาปา
ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นํ าท่านชม จ ัตุร ัสบาดิงห์ สถานทีท ีท่านโฮจิมน
ิ ห์ได ้อ่านคําประกาศอิสรภาพของ
เวียดนามพ ้นจากฝรังเศส ในวันที 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม)
หลังจากตกเป็ นเมืองขึนของฝรังเศสอยู่ ถึง 48ปี จากนั นนํ าท่านชมทําเนียบ
ประธานาธิบดี ปั จจุบันใช ้เป็ นทีรับรองแขกบ ้านแขกเมือง ทาด ้วยสีเหลืองทั งหลัง มี
ทหารเฝ้ าห ้ามเข ้าไปใกล ้ แต่มเี ชือกกั นให ้ถ่ายรูปได ้ในระยะไกล ชม บ ้านพักโฮจิมน
ิ ห์ ที
เคยพํานักอยูใ่ นช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ ้านพักสร ้างด ้วยไม ้ทั งหลัง ยกพืนด ้วยเสาสูง
ชั นล่างโปร่งไม่มผ
ี นัง เป็ นทีพักผ่อนและต ้อนรับแขก ชั นบนสุดเป็ นห ้องสมุด ห ้องทํางาน
และห ้องนอน บ ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็ นตัวอย่างทีด ี จนได ้รับการ
ยกย่องเป็ นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั นนํ าท่าน ชมว ัดเจดียเ์ สาเดียว เรียกอีกชือ
ว่าวัดแห่งรัก สร ้างด ้วยไม ้ทั งหลัง เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั งอยูบ
่ นต ้นเสา
เดียวปั กอยูใ่ นสระบัวขนาดกลางรูปสีเหลียม ภายในประดิษฐานรูปเจ ้าแม่กวนอิมปาง
แสดงอภินห
ิ ารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
ร ับประทานอาหารกลางว ัน พิเศษ!!! ภ ัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บฟ
ุ เฟต์
ชือด ัง
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองซาปา ซึงตั งอยูท
่ างภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล ้กับ
ชายแดนจีน อยูใ่ นเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั งอยูบ
่ นระดับความสูงกว่าระดับนํ าทะเล
ถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีนีจงึ เป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม ้เมือง
หนาวทีสําคัญของเวียดนาม อีกทั งยังเป็ นดินแดนแห่งขุนเขาทีมค
ี วามหลากหลายของ
ชาติพันธุม
์ ากทีสด
ุ ในเวียดนามอีกด ้วย ในอดีตเมืองนีถก
ู พัฒนาขึนเป็ นเมืองตากอากาศ
ของชาวฝรังเศส สมัยทีเวียดนามเป็ นอาณานิคมของฝรังเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร
ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เย็น ร ับประทานอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคาร

นําท่านเดินทางเข้าสูท
่ ีพ ัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระช ้อปปิ งที ตลาดLove Market มีสน
ิ ค ้าให ้ท่านเลือกช ้อปปิ งมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น
สินค ้าพืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋ า รองเท ้า ท่านสามารถช ้อปปิ งให ้อย่างจุใจ
ว ันที 3
เช ้า

ซาปา- หมูบ
่ า้ นชาวเขาก๊าตก๊าต-นํ าตกก ต
ั กต
ั -หุบเขาปากม ังกร-น ง
ั กระเช้า
ไฟฟ้าฟานซีปน
ั -ตลาด Love Market
ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั นนํ าท่านชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาทีเจ ้าอาณานิคมฝรังเศสสร ้างไว ้เป็ นสถานที
พักผ่อนตั งแต่ปี พ.ศ. 2465 ปั จจุบันเป็ นเมืองท่องเทียวซึงได ้รับความนิยมมากทีสด
ุ แห่ง
หนึงในเวียดนาม ท่านชม หมู่บ ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็ นชาวเขาเผ่าม ้งเก่าแก่ ของเมือง
ซาปา ชมทิวทัศน์อน
ั สวยงาม ชมไร่นาข ันบ ันไดของชาวเขา ซึงปลูกกระจัดกระจาย
ไปทัวทั งเขา สวยงามดังภาพวาด นํ าท่านเดินชมวิถช
ี วี ต
ิ และความเป็ นอยูข
่ องชาวเขา
ภายในหมู่บ ้าน ชมสินค ้าพืนเมืองของทีระลึก ชมชีวต
ิ พืนถินของชนเผ่าหลากหลาย โดย
เฉพาะม ้งดําและเผ่าเย ้าแดง และเลือกซือสินค ้าหัตถกรรมของชาวเขาภายใน
หมู่บ ้าน ชมนํ าตกก ต
ั กต
ั อีกหนึงความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา ชมบริเวณ
หุบเขาปากม ังกร HAM RONG MOUNTAIN ซึงท่านจะได ้ ชมทะเลหมอกทีปกคลุม
ทัวเมืองซาปา ชมดอกไม ้เมืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมือง
ซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร นํ าท่านเดินเท ้าขึนไปเทียวบนภูเขาลูก อันเป็ น
แหล่งศึกษาหาความรู ้ทางธรรมชาติวท
ิ ยาเพราะมีพช
ื พันธุไ์ ม ้นานาชนิดทีหายาก
ตลอดจนไม ้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุส
์ วยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั นขึนไป
ยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี ซึงทําเป็ นบันไดสลับกับทางเดินเท ้าพืนราบผ่านสวนหิน
ธรรมชาติรป
ู ร่างแปลกตาซึงมีอายุนับพันปี สําหรับทางขึนจุดชมวิวนั นวกไปเวียนมาคล ้าย
เดินอยูใ่ นเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพือถ่ายภาพของเมืองซาปา รายล ้อมไปด ้วย
เทือกเขาหว่างเหลียนเซินและเมือมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง
3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเริมเคลือนตัวไปมาอย่างช ้าๆ
เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลียนไปมาทุกๆ ห ้านาที วิวหลังคาสีแดงของ
วิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรังเศส สลับกับสีสน
ั ของบรรดาบ ้านเรือนผู ้คน

กลางวัน

โบสถ์คริสต์ตั งเด่นเป็ นสง่าอยูเ่ บืองล่างถนนหนทางและทะเลสาปทีตั งอยูใ่ จกลางเมือง
ซาปาช่างเป็ นภาพทีสวยงามคุ ้มค่าจากการทีท่านได ้มาชม
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
จากนั นนํ าท่านไปสูน
่ ง
ั กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปน
ั (รวมค่าขึนแล้ว) เป็ นกระเช ้าไฟฟ้ า
สามสายทียาวทีสด
ุ ของโลก ยาว 6292,5 เมตร และความชันมากทีสด
ุ ระหว่างสองสถานี
ห่างกัน1410เมตร ได ้การรับรองจากองค์การ Guinness Book คณะนั กท่องเทียวจะได ้
ชมความสวยงามของทะเลหมอกทีปกคลุมทัวเมืองซาปาถึงยอดเขาฟานซีปัน ทีสงู โดด
เด่นกว่ายอดเขาอืนๆ เปรียบเป็ นหลังคาของภูมภ
ิ าคอินโดจีนซึงมีความสูง 3,143 เมตร
เหนือระดับนํ าทะเล
เย็น

ร ับประทานอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคาร สุดพิเศษ สุก ีปลาแซลมอล

นําท่านเดินทางเข้าสูท
่ ีพ ัก NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า
นํ าท่านอิสระช ้อปปิ งที ตลาด Love Market มีสน
ิ ค ้าให ้ท่านเลือกช ้อปปิ งมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นสินค ้าพืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋ า รองเท ้า ท่านสามารถช ้อปปิ งให ้อย่าง
จุใจ
ว ันที 4
เช ้า

ซาปา – ฮานอย - กรุงเทพฯ
ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นํ าท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเส ้นทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชม.)
กลางว ัน

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

บ่าย ได ้เวลาแก่สมควรนํ าทานเดินทางสู่ เพือเดินทางกลับสูก
่ รุงเทพฯ ตรวจเช็ค
เอกสารและสัมภาระ

17.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน QUATA
AIRWAYS เทียวบินที QR 835
(ใช ้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อม
ความประทับใจ

**หมายเหตุ

รายละเอียดห้องพ ักทีประเทศเวียดนาม
ห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห ้องเดียว (Single), ห ้องคู่ (Twin/Double) และห ้องพักแบบ 3
ท่าน (Triple Room) ห ้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตด
ิ กันและบางโรงแรมอาจจะไม่มห
ี ้องพักแบบ 3
ท่าน อาจจะได ้เป็ น 1เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงเสริม โรงแรมในเวียดนามห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องที
มีขนาดกะทัดรัต และไม่มอ
ี า่ งอาบนํ าบางโรงแรมแต่ละชั นจะมีเพียงไม่ก ีห ้องซึง ในกรณีมาเป็ นครอบครัว
ใหญ่ใช ้หลายห ้อง ห ้องพักอาจจะไม่ได ้ติดกันและอาจจะได ้คนละชั นและบางโรงแรมอาจจะไม่มล
ี ฟ
ิ ต์ซ ึง
ขึนอยู่ กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ

กําหนดการเดินทางรายละเอียดเทียวบิน
12-15 ต.ค.61
ขาไป QR834 BKK-HAN (14.25-16.15)
ขากล ับ QR835 HAN-BKK (17.30-.19.15)

8-11 ธ.ค.61
ขาไป QR834 BKK-HAN (14.25-16.15)
ขากล ับ QR835 HAN-BKK (17.25-19.25)

ราคาท ัวร์รวม
1. ค่าตัวเครืองบินไป-กลับตามเส ้นทางทีระบุในรายการไป-กลับพร ้อมคณะ (ไม่สามารถเลือนวัน
เดินทางได ้)
2. ค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในรายการ
3. ค่าเข ้าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าทีพักตามระบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ
6. ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งทีม ี
7. นํ าหนั กกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน ขาไปและกลับท่านละ 30 กก. / ถือขึนเครือง 7กก.
8. ค่าไกด์ท ้องถินนํ าท่านท่องเทียวตลอดรายการในต่างประเทศ

9. ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง -การชดเชยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลกรณีเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง1,000,000 บาท-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัตเิ หตุไม่เกิน
500,000 บาท(เงือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบริษัทได ้ทําไว ้ )

ราคาท ัวร์ไม่รวม
1. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนั งสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินบ
ิ าร์ในห ้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(หากท่านต ้องการสังเพิม กรุณาติดต่อหัวหน ้าทัวร์
แล ้วจ่ายเพิมเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทา่ นละ 1,000 บาทตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน
(**ขออนุญาตเก็บทีสนามบินสุวรรณภูม ิ ณ วันเดินทาง**)
3. ค่าภาษี มูลค่าเพิม 7% และภาษี หก
ั ณ ทีจา่ ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ต ้องการใบกํากับภาษี )
4. ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
5. ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ตต่างด ้าวในกรณีท ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต
2)ใบประจําตัวคนต่างด ้าว 3)ใบสําคัญถินทีอยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป แล ้วทางบริษัทฯจะเป็ นผู ้ดําเนินการยืนวีซา่ ให ้ท่านโดยจ่ายค่าบริการ
ต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด ้าว เจ ้าของหนั งสือเดินทางต ้องทําเรืองแจ ้งเข ้า-ออกด ้วยตนเอง
ก่อนจะยืนวีซา่ )
6. ค่าธรรมเนียมวีซา่ สําหรับพาสปอร์ตต่างด ้าว (ลูกค ้าต ้องเป็ นผู ้ชําระด ้วยตนเอง)

เงือนไขการจองและการให้บริการ
1. ในการจองครั งแรก มัดจําท่านละ 5,000 บาท หรือ ชําระทั งหมด
2. ส่วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท ีไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามเวลาทีกําหนด ขอสงวนสิทธิ
ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต
็ อ
่ เมือได ้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให ้กับเจ ้าหน ้าทีฝ่ายขาย พร ้อม
กรอกรายชือของผู ้เดินทางทีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสสปอร์ตผู ้เดินทาง
(จะต ้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีทล
ี ก
ู ค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง
มิฉะนั นทาง บริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั งสิน

การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์
เนืองจากเป็ นราคาตัวเครืองบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล ้ว ไม่สามารถยกเลิก
เลือน ขอคืนเงิน ได ้ทุกกรณี และ กรณีท ีกองตรวจคนเข ้าเมืองทั งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิ
ให ้เดินทางออกหรือเข ้าประเทศทีระบุไว ้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิท ีจะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่
กรณีใดๆทั งสิน รวมถึง เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้วถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการ
หนึงหรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี
ใดๆทั งสินหมายเหตุ1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท ีจํานวนผู ้เดินทางตํากว่า 26
ท่าน(ผู ้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 2. เทียวบิน ราคา
และรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ3. หนั งสือเดินทางต ้องมีอายุเหลือใช ้งานไม่น ้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะ
ผู ้มีจด
ุ ประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านั น4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รบ
ั ผิดชอบค่าเสียหายใดๆ
ทั งสิน อันเนืองมาจากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ
(โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพือให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลก
ู ค ้า)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คน
ื เงิน ในกรณีท ีทา่ นใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เทียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได ้ชําระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล ้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัตเิ หตุท ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
7. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได ้ยอมรับในเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆแล ้ว ตามทีได ้ระบุไว ้แล ้วทั งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิเฉพาะลูกค ้าทีมวี ต
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น

