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พเิศษ น ัง่รถรางชมววิเมอืงซาปา - รวมกระเชา้ขึน้เขาฟานซปีนั 
ลอ่งเรอืฮาลองบก ทีน่นิหบ์งิห ์- พรอ้มเทีย่วเมอืงหลวงฮานอย 

 

โปรแกรมเวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา นนิหบ์งิห ์ปีใหม ่ 
วนัที ่28 ธนัวาคม 61  สนามบนิดอนเมอืง 
23.30 น. พรอ้มกันที ่ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

นกแอร ์ (DD) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่
ทา่น.  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่29 ธนัวาคม 61  กรงุเทพฯ-ฮานอย- หลาวกาย- ซาปา- น า้ตกสเีงนิ-ชอ้ป
ป้ิงตลาดซาปา 

02.10 น.   ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนามโดย
เทีย่วบนิที ่DD 6302  

03.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง รับ
กระเป๋าและศลุกากรแลว้   

เชา้  เมนเูฝอไกท่ ีข่ ึน้ชือ่ของเวยีดนาม 
จากนัน้  น าท่านเดนิทางสูจั่งหวัดหลาวกายเพือ่ทีจ่ะเดนิทางต่อไป เมอืงซาปา ซึง่ตัง้อยู่

ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้ับชายแดนจนี อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก 
ตวัเมอืงตัง้อยูบ่นระดบัความสงูกวา่ระดบัน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาว
เย็นตลอดปี ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคัญของเวยีดนาม 
อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพิันธุม์ากที่สุดใน
เวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนีถ้กูพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั่งเศส 
สมัยที่เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ตวัเมอืงจงัหวดัหลาวกาย 
  จากนัน้น าทา่นชมบรเิวณตน้สายแมน่ ้าแดง ตดิกบัฝ่ังของประเทศจนี เมอืงเหอ่โขว่ 

มณฑลยนูาน จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงซาปา (ระยะทางประมาณ 38 ก.ม. ใช ้

เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.) ซึง่ชว่งนีจ้ะเป็นทางขึน้เขา 

http://bit.ly/2NMk5YE


  จากนัน้น าท่านชม น า้ตกซลิเวอร ์(Silver Waterfall) เป็นน ้าตกที่มคีวาม
สวยงาม และสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนตัง้แต่ระยะไกล มคีวามสงูประมาณ 
100 เมตร มหีลาย ระดับชัน้ สายน ้าไหลลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม 
ท่านสามารถเดนิชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ต่างๆ  เพือ่เก็บภาพความ
ประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชมววิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น เมนพูเิศษ! หมอ้ไฟปลาแซลมอล  
จากนัน้ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย 

ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ โดยเฉพาะพวกเสือ้กนั
หนาว กระเป๋าสะพาย รองเทา้ ถงุมอื ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

  พกัที ่Q Sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 
 
วนัที ่30 ธนัวาคม 61 ซาปา-รถราง+กระเชา้ฟานซปีนั-หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-

น า้ตกซลิเวอร ์   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าท่านชมเมอืงซาปา เมอืงบนภูเขาทีเ่จา้อาณานคิมฝรั่งเศสสรา้งไวเ้ป็นสถานที่

พักผ่อนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2465 ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทีย่วซึง่ไดรั้บความนิยมมาก
ทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวยีดนาม  

จากนัน้ น าท่านน่ังรถรางเพือ่ชมความงามของขุนเขาเมอืงซาปา จากนัน้สูจุ่ดขึน้กระเชา้
ฟานซปีัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีล่อยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพทีแ่สน
สวยงามบนจดุชมววิในระดับความสงู 3,143 เมตร จุดทีไ่ดร้ับการขนานมานว่าเป็น
หลงัคาแหง่อนิโดจนี ดว้ยทวิทัศนแ์บบพาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็น
ตลอดทัง้ปี อสิระเก็บภาพความประทับใจ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ ทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต (Cat Cat Village) เป็นชาวเขาเผา่มง้เกา่แก ่

ของเมอืงซาปา ชมทวิทัศน์อันสวยงาม ชมไรน่าข ัน้บนัไดของชาวเขา ซึง่ปลูก
กระจัดกระจายไปทั่วทัง้เขา สวยงามดังภาพวาด น าท่านเดนิชมวถิชีวีติและความ
เป็นอยูข่องชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชมสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ ชมชวีติพืน้ถิน่ของ
ชนเผา่หลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผ่าเยา้แดง และเลอืกซือ้สนิคา้หัตถกรรม
ของชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ เป็นจุดหนึง่ทีใ่หเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ
ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงซาปา  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ชม
บรรยากาศเมอืงซาปายามค า่คนื  
พกัที ่Q Sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 
 

วนัที ่31 ธนัวาคม 61  ซาปา-ฮานอย-วดัเฉนิกว๊ก-ทะเลสาบคนืดาบ-ชอ้ปป้ิง
ถนน 36สาย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้  น าทา่นออกเดนิทางกลบัสูก่รงุฮานอย  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทีเ่มอืงฮานอย  
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม  นครหลวงเกา่แก่  ซึง่จะมี

อายคุรบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 
ซึง่เมอืงแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น  สถาปัตยกรรม
แบบฝรั่ ง เศส  ตึก  อาคารที่ส าคัญต่างๆ  ยังคงเป็นการก่อสรา้งบา้นเรือน
สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส จากนั้นชมวัดเฉินก๊วก ซึง่เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดใน
ฮานอย อายุกว่า1,500 ปี ใหท้่านไดช้มบรรยากาศโดยรอยเพราะตัง้อยู่ใน



ทะเลสาบตะวันตก  
จากนัน้ น าชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมชีาวฮานอย

และนักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้   ชมสะพานที่มสีแีดง
สดใส ถอืเป็นเอกลกัษณอ์ยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย และใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ
อยู่ที ่ถนน 36 สาย ซึง่มสีนิคา้มากมายไม่ว่าจะเป็น กาแฟ ขนม ของฝากของ
ช ารว่ย เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของกนิ มากมายใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่Delight Hotel in Hanoi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 
 
วนัที ่1 มกราคม 62  จตัรุสับาดงิห-์สสุานโฮจมินิห-์เจดยีเ์สาเดยีว-ลอ่งเรอืนงิห์

บงิห-์กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้  น าท่านชม จตัรุสับาดงิห ์สถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของ

เวยีดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวันที ่2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาตขิองเวยีดนาม) 
หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ ถงึ 48ปี ผา่นชมดา้นนอก สุสานโฮจิ
มนิห ์ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิห์ นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรับ
อากาศทีข่ัดตอ่ความประสงคข์องท่านทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไมใ่ห ้เขา้ชมดา้น
ในทกุวันจันทรแ์ละวันศกุร)์ นักทอ่งเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบสงบและ
ส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย 
หรือกระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาดจากนั้นน าท่านชม ท าเนยีบประธานาธบิด ี
ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลงั มทีหารเฝ้าหา้ม
เขา้ไปใกล ้แต่มเีชอืกกัน้ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชม บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คย
พ านักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั ยกพืน้ดว้ยเสาสงู 
ชัน้ลา่งโปร่งไมม่ผีนัง เป็นทีพ่ักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้ง
ท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบง่าย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างทีด่ ี
จนไดร้ับการยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าท่าน ชมวดัเจดยี ์
เสาเดยีว เรยีกอกีชือ่ว่าวัดแหง่รัก สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีว
ขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนตน้เสาเดยีวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสีเ่หลีย่ม ภายใน
ประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 
8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ น าทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เพื่อล่องเรือชมฮาลองบก  ผ่านชมถ ้าตาม

ก๊ก (Tam Coc) ตามก๊กหมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้านี้ถูกบรรจง
สรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้ทีน่ ้าทะเลยังท่วมถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบ
น ้าปรากฎเป็นหลักฐาน  น าท่านลงเรอืพายล่องตามแม่น ้า Hoang Long ในชว่ง
แรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของภเูขาสองฝ่ังแมน่ ้า ซึง่มคีวามยาว
หลายกิโลเมตร ภาพทีป่รากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบ
เหมอืน กุ ้ยหลนิของจนี หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ น ัง่เรอื
กระจาด ลอ่งผา่นทอ้งน ้า ชมทัศนยีภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลับซบัซอ้นสดุลกูหู
ลกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นา  
ไดเ้วลาสมควร น าทานเดนิทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ โหน่ยบาย  เพื่อ
เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

00.15 น.   ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 
6303  

02.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 



 
บร ิษัทขอสงวนสทิธิท์ี ่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั ง้นี ้ข ึน้อยู่ก ับการ
เปลี่ยนแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาต ิแต่ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบร ิการและย ึดถือผลประโยชน์ของผู เ้ดนิทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าว
ขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่
ไม่คงที่และกรณีที่สายการบนิมีการเรียกเก็บค่าน ้ามันเพิ่มเตมิจากราคาที่ก าหนดไว )้ 
 

อตัราคา่บรกิาร  
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กวา่ 

12ปี 
ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว จ านวนที ่

มนีาคม 2561 

28 ธ.ค. – 1 ม.ค.2562 19,999 19,999 4,900 35+1 

29 ธ.ค. – 2 ม.ค.2562 19,999 19,999 4,900 35+1 

อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,000 บาท  
***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 
อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทัศนาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลบั

พรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่

เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่าย

การบนิมกีารปรับ   
    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 



 คา่อาหารตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงอืนไขของบรษัิท

ประกนัภัยทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร  
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์น

หอ้งพัก , รวมถงึ 
    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจ่าย
เพิม่เองตา่งหาก ) 
 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 

บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 
    แลกเปลีย่น (กรณุาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 
 ***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 
เง ือ่นไขในการจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 10,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) โดย
ช าระมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากไดร้บั invoice (หากเป็นชว่งเทศกาลเกบ็ทา่นละ 
10,000 บาท) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทน
ในประเทศหรอื  ตา่งประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้เต็มจ านวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่า่นจอง
แลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่
สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้
กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ ใน
รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  รวมถงึ 



เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจา
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
หมายเหต ุ 
 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้

ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็

ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนื
ใดๆทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน จะไม่มหีัวหนา้ทัวร์ / แต่ถา้ 15 ท่านขึน้ จะมี
หวัหนา้ทัวรต์ลอดการเดนิทาง 

 
 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, 
การปิดด่าน,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั ้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

 หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหาก
อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่
อาจแกไ้ขได ้

 โปรแกรมการดนิทางอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นในระหวา่งการเพือ่ความเหมาะสม 
 กรณีล่องเรือ หากสภาพอากาศไม่เหมาะสมในการล่องเรือ บรษัิทฯ มีสทิธิท์ี่จะ

เปลีย่นแปลงโปรแกรม 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน 

บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
 บรษัิทไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมี

ส ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณี
อืน่ๆ  

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะ
คา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที่  การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิ
จากราคาทีก่ าหนดไว ้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 


