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DE366 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต +  น้ำตกสีเงิน

ช้อปปิ้งตลาดซาปา

ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง

ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ

ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36

อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD + ไวน์แดงบนเรือแสนโรแมนติก

ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก

นั่งเรือชม ถ้ำตามก๊ก อ้อมกอดของสายน้ำ และขุนเขา

พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา+อาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ

แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัดซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม)

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เดือน กำหนดการ

กุมภาพันธ์ 2563 20-23 ก.พ. 63 , 23-26 ก.พ. 63

มีนาคม 2563 05-08 มี.ค. 63 , 19-22 มี.ค. 63 , 26-29 มี.ค. 63
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วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยาน นอยไบ ฮานอย - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village -

ตลาดคนเดินซาปา

04.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์ สายการบินไทย

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง (รับเอกสารต่าง ๆ

พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่)

กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG560 **มีบริการอาหารบนเครื่อง**

09.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าและสัมภาระ นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

จากนั้น นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เมืองซาปา ระหว่างท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของขุนเขา ทะเลหมอก

และนาขั้นบันได ผ่านชนเผ่าต่างๆสองข้างทาง  และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสุดๆ

ช่วงหน้าหนาวของซาปาจะมีโอกาสได้ชมและสัมผัสหิมะ เพราะซาปามีหิมะตกเกือบทุกปี ไต่ระดับความสูง คดเคี๊ยวของเส้นทาง

ตามไหล่เขา

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เมนูพิเศษ!! เฝอเวียดนาม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ

หมู่บ้านชาวกลุ่มน้อยดูนาขั้นบันไดของชาวเขา

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได จากนั้น นำท่านชม ตลาดคนเดินซาปา

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนำสินค้ามาขายในยามเช้า

ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาการค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) เมนูพิเศษ !! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + พิเศษไวน์แดง

ที่พัก Sapa Longde Hotel  หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2 นั่งรถไฟวินเทจ - พิชิตหลังคาอินโดจีน(ฟานซิปัน) - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)

นำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นำท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน

กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคารวมค่ารถไฟและกระเช้าขึ้นแล้ว) ซึ่งเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน"

โดยมีสถานีที่หุบเขาเมืองหัว (Muong Hoa) ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร

เป็นระบบรถกระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว

3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขารถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ

15 นาที เทียบกับการเดินเท้าขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน นำท่านชมจุดชมวิวสูงสุดของหลังคาอินโดจีน

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) 
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย

จากนั้น นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า

ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน

แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย

เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปฎิหารย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์

เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง

และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

จากนั้น นำท่านชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า

เต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

จากนั้น เชิญท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่

ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

ค่ำ บริการอาการค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) 

ที่พัก Delight Hanoi / Sunries Hanoi หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3 สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - ชมวัดเจดีย์เสาเดียว

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์

และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)

วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ

และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี

ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด

จากนั้น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์

แต่ท่านไม่อยู่แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้

จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน

จากนั้น นำท่านชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน

เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทำงานและห้องนอน

จากนั้น นำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้น พุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม

โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักที

จนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์

หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม

จากนั้น นำท่านชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย

ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ที่นำามาจากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั้นสำหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (มื้อที่7) เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ Sen อาหารนานาชาติกว่า 200 ชนิด
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง

นำท่านเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ ร้าน OTOP จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม

จากนั้น จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า

ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่8) 

ที่พัก Sea Star Halong / Kenny Halong Hotel หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4 ฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่9)

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ

ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก ณ อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ

ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย

ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆทั้ง เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ

เที่ยง บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่10) เมนูพิเศษ!!! อาหารซีฟู้ดบนเรือ

บ่าย จากนั้น นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก

ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้าซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความ

สวยงามตามธรรมชาติที่ เสริมเติมแต่ง โดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัว

ทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรีรูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว

พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฮานอย ระหว่างทางนำท่านเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ ร้าน OTOP

จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม 

จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ

20.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG565 **มีบริการอาหารบนเครื่อง**

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 3,000

23 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 3,000

05 - 08 มีนาคม 2563 13,888 3,000

19 - 22 มีนาคม 2563 13,888 3,000

26 - 29 มีนาคม 2563 13,888 3,000
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เงื่อนไขการให้บริการ 

การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว•

จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน•

หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน•

หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม(ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)

โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

•

การจองทัวร์และชำระค่าบริการ •

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท•

กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเบอร์ติดต่อ พร้อมชำระมัดจำค่าทัวร์•

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง •

กรณีบริษัทต้องออกตั๋วใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น•

สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)•

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ (กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ)•

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ •

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 

และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง

หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

•

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น•

อัตราค่าบริการรวม 

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น •

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกันหรือเมืองใกล้กันกรณีที่พักเต็มหรือช่วงไฮซีซั่น•

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น •

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง •

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

•

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ

500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้

•

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพิ่มกรณีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม**•

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)•

อัตราค่าบริการไม่รวม 
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ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ •

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น •

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) •

ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว•

ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม •

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน •

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน •

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง •

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ •

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,

ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

•

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

•

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเป็นเมืองใกล้เคียงกัน 

•

การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

•

กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

•

ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้

(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ

และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย

การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  

•

การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ การท่องเที่ยว

เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์

•

มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

•

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-

ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย

การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

•

**กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ

และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด**
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