โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์ เวย์
เป็ นสายการบินทีม่ คี วามหรูหราและได้ รับการจัดอันดับว่ามีการบริการอย่างยอดเยีย่ ม

เที่ยวครบไฮไลท์
• บินตรง สุวรรณภูมิ – เวียดนาม / เวียดนาม – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์
ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
•
•
•
•
•
•
•

พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักฮานอย 1 คืน ซาปา 1 คืน
ชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรื อนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และ วัดหงอกเซิน
จัตุรัสบาดิงห์ ทาเนียบประธานาธิบดี ชมวัดเจดียเ์ สาเดียว
หมู่บา้ นชาวเขาก๊าตก๊าต หุบเขาปากมังกร-นัง่ กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
ช้อปปิ้ งที่ตลาดLove Market
เมนูพเิ ศษ สุ กปี้ ลาแซลมอล
FREE WIFI ON BUS

• แจกฟรี !! หมวกดาวแดง นาไปใส่ ให้ เท่ เก๋ ก่ อนใคร

วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

2

เช้ า

กรุ งเทพ – ชมรอบเมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบวัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
ฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์-ทาเนียบประธานาธิบดีบ้านพักโฮจิมินห์ - ชมวัดเจดียเ์ สาเดียว -ซาปา

กลางวัน

เย็น



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



โรงแรมที่พกั
DELIGHT HOTEL HONOI
หรื อเทียบเท่าต่าง
NORTH STAR SAPA
HOTEL หรื อเทียบเท่า

ซาปา- หมู่บา้ นชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ าตกกัต๊ กัต๊ -หุบเขา
3 ปากมังกร-นัง่ กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน-ตลาด Love
Market

กาหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2561

12-15 ต.ค.61

14,991 บาท

ธันวาคม 2561

8-11 ธ.ค.61

13,991 บาท

วันที่ 1
11.30 น.

14.15น.
16.15 น.

กรุงเทพ – ชมรอบเมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์
สายการบิน กาตาร์ แอร์ เวย์ (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกด้าน
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุ งฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน QUATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR834
(ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินกรุ งฮานอย จากนั้นนาท่านกลับสู่ กรุ งฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวง
เก่าแก่ ซึ่ งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุ งฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่ งเมือง
แห่งนี้ยงั คงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึกอาคารที่สาคัญ

ต่าง ยังคงเป็ นการก่อสร้างและนาท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรื อนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส จากนั้นนา
ท่านชม ทะเลสาบคื นดาบ ซึ่ งเป็ นทะเลสาบใจกลางกรุ งฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่ง
พักผ่อนบริ เวณริ มทะเลสาบแห่ งนี้ชม วัดหงอกเซิน (ถ่ ายรู ปภายนอก) อยูร่ ิ มทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก
ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุ งฮานอย
จากนั้นคณะไปช้อปปิ้ งอย่างจุใจอยูท่ ี่ ถนน 36 สาย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั DELIGHT HOTEL HONOI หรื อเทียบเท่าต่าง

วันที่ 2
เช้ า

ฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ -ทาเนียบประธานาธิบดี- บ้ านพักโฮจิมินห์ - ชมวัดเจดีย์เสาเดียว -ซาปา
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส
ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติ ของเวียดนาม) หลังจากตกเป็ นเมื องขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ ถึง 48ปี
จากนั้นนาท่านชมทาเนียบประธานาธิบดี ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสี เหลืองทั้ง
หลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรู ปได้ในระยะไกล ชม บ้ านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพานักอยู่
ในช่ วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้ างด้วยไม้ท้ งั หลัง ยกพื้ นด้วยเสาสู ง ชั้น ล่างโปร่ งไม่ มีผนัง เป็ นที่
พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุ ดเป็ นห้องสมุด ห้องทางาน และห้องนอน บ้านจะเรี ยบง่าย สะอาด มี
ขนาดเล็ก สมกับเป็ นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็ นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนาท่าน ชมวัด
เจดีย์เสาเดียว เรี ยกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ท้ งั หลัง เป็ นศาลาเก๋ งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่ นต้น
เสาเดียวปั กอยูใ่ นสระบัวขนาดกลางรู ปสี่ เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรู ปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี
10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์ บุฟเฟต์ ชื่อดัง
นาท่านเดินทางสู่ เมื องซาปา ซึ่ งตั้งอยู่ทางภาคเหนื อของประเทศเวียดนามใกล้กบั ชายแดนจีน อยู่ในเขต
จังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยูบ่ นระดับความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอด
ปี ที่นี่จึงเป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สาคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็ นดินแดนแห่ งขุนเขาที่มี
ความหลากหลายของชาติพนั ธุ์มากที่ สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดี ตเมืองนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเป็ นเมืองตาก
อากาศของชาวฝรั่ งเศส สมัยที่ เวียดนามเป็ นอาณานิ คมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิ โลเมตร ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชม.)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั NORTH STAR SAPA HOTEL หรื อเทียบเท่า
อิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าพื้นเมือง ของ
ฝาก ขนม กระเป๋ า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ
วันที่ 3
เช้ า

ซาปา- หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-นา้ ตกกัต๊ กัต๊ -หุบเขาปากมังกร-นั่งกระเช้ าไฟฟ้าฟานซีปันตลาด Love Market
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่านชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส
สร้างไว้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ปัจจุบนั เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม ท่าน
ชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็ นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อนั สวยงาม ชมไร่ นา
ขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทัว่ ทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นาท่านเดินชมวิถีชีวติ และ
ความเป็ นอยูข่ องชาวเขาภายในหมู่บา้ น ชมสิ นค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย
โดยเฉพาะม้งดาและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้อสิ นค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้ น ชมนา้ ตกกัต๊ กัต๊ อีก
หนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร HAM RONG
MOUNTAIN ซึ่งท่านจะได้ ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทัว่ เมืองซาปา ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ อัน
สวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร นาท่านเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวบนภูเขา
ลูก อันเป็ นแหล่งศึกษาหาความรู ้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอก
เมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซึ่ง
ทาเป็ นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่ างแปลกตาซึ่งมีอายุนบั พันปี สาหรับ
ทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคล้ายเดินอยูใ่ นเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพของเมืองซาปา
รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง
3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเริ่ มเคลื่อนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบัง
แสงอาทิตย์สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที วิวหลังคาสี แดงของวิลล่าคลาสสิ คสไตล์โคโลเนียลแบบ
ฝรั่งเศส สลับกับสี สนั ของบรรดาบ้านเรื อนผูค้ น โบสถ์คริ สต์ต้งั เด่นเป็ นสง่าอยูเ่ บื้องล่างถนนหนทางและ
ทะเลสาปที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองซาปาช่างเป็ นภาพที่สวยงามคุม้ ค่าจากการที่ท่านได้มาชม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านไปสู่ นั่งกระเช้ าไฟฟ้ าฟานซีปัน เป็ นกระเช้าไฟฟ้าสามสายที่ยาวที่สุดของโลก ยาว 6292,5
เมตร และความชันมากที่ สุดระหว่างสองสถานี ห่างกัน1410เมตร ได้การรั บรองจากองค์การ Guinness

Book คณะนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมทัว่ เมืองซาปาถึงยอดเขาฟานซี
ปั น ที่สูงโดดเด่นกว่ายอดเขาอื่นๆ เปรี ยบเป็ นหลังคาของภูมิภาคอินโดจีนซึ่ งมีความสู ง 3,143 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเล
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุ ดพิเศษ สุ กปี้ ลาแซลมอล
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั NORTH STAR SAPA HOTEL หรื อเทียบเท่า
นาท่ านอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาด Love Market มี สินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้า
พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋ า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ

วันที่ 4
เช้ า

ซาปา – ฮานอย - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุ งฮานอยเส้นทางเดิม
(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ได้เวลาแก่สมควรนาทานเดินทางสู่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

17.25 น.

ออกเดินทางจากกรุ งฮานอย กลับกรุ งเทพฯ โดยสายบิน QUATA AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 835
(ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

19.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เด็กตา่ กว่า 2 ขวบ ราคา 2,500 บาท
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ
กาหนดการ
เดินทาง

รายละเอียดเทีย่ วบิน

2-3 ท่ าน
(ราคานีไ้ ม่ มีราคาเด็ก)

12-15 ต.ค.61

ขาไป QR834 BKK-HAN (14.25-16.15)
ขากลับ QR835 HAN-BKK (17.30-.19.15)

พักเดีย่ ว

ราคาจอย
แลนด์

เพิม่

14,991 บาท

2,500

13,991 บาท

2,500

11,491

ขาไป QR834 BKK-HAN (14.15-16.15)

8-11 ธ.ค.61

ขากลับ QR835 HAN-BKK (17.25-00.19.25)

ราคาทัวร์ รวม

10,491

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
รายการ
ค่ า โทรศัพ ท์ ส่ ว นตัว , ค่ า ซั ก รี ด , มิ นิ บ าร์ ใ นห้ อ ง, รวมถึ ง
ไป-กลับ พร้ อ มคณะ (ไม่ ส ามารถเลื่ อ นวั น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่าน
เดินทางได้ )
ต้อ งการสั่ ง เพิ่ ม กรุ ณ าติ ด ต่ อ หั ว หน้ าทัว ร์ แ ล้ว จ่ ายเพิ่ ม เอง
ต่างหาก)
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 1,000 บาท ตลอดทริป ต่ อ 1
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่าน (**ขออนุญาตเก็บทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ณ วัน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
เดินทาง**)
3. ค่ าภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม 7% และภาษี หัก ณ ที่ จ่าย 3% (กรณี ออก
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่ ห นักเกิ น สายการบิ น กาหนด
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน
ขาไปและกลับท่านละ 30 กก. / ถือขึ้นเครื่ อง 7 (ปกติ 30 กก.)

กก.
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
ในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบตั ิ เหตุส่วนบุ คคลกรณี เสี ยชี วิต
สู ญ เสี ย อวัย วะ สายตาหรื อ ทุ พ พลภาพถาวร
สิ้นเชิง1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000
บาท

5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่ พาสปอร์ ต
ไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคน
ต่ างด้าว 3)ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อยู่ 4)ส าเนาทะเบี ยนบ้าน 5)สมุ ด
บัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้ว
ทางบริ ษั ท ฯจะเป็ นผู ้ด าเนิ น การยื่ น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ย
ค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่
วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผู ้
ชาระด้วยตนเอง)

(เงื่ อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ที่บริ ษัทได้
ทาไว้ )

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของ
ผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสาเนาพาสสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่
สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้
เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดิ นทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น
รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 26 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเท่านั้น

