เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา
5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเจทสตารแอรเวย



ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแหงอินโดจีน “โดยนั่งรถโคชปรับอากาศ”



ชมโชวหุนกระบอกน้ํา วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก



ชอปปงสินคาพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟตนานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )
***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***

กําหนดการเดินทาง :
วันที่ 20-24 ,22-26 ต.ค 59

ราคา

15,900 บาท

1. กรุงเทพฯ – ฮานอย
2. ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village ชอปปง ตลาดเมือง ซาปา
3. ซาปา – น้ําตกสีเงิน –– ภูเขาฮัมรอง – ซาปา
4. ซาปา-ลาวไก- Coc Leu Market-ฮานอย-ช
อปปง ถนน 36 สาย –-ฮานอย
5. ฮานอย –กรุงเทพฯ
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วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย

11.30 น.

คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินเจทสตารแอร
เวย ประตู 3 เคานเตอร D โดยมีเจาหนาที่ GO HOLIDAY TOUR คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวก

14.25 น.

ออกเดินทางสูก
 รุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ BL668

16.15 น.

ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นํา ทา นเดิน ทางสู ตัว เมื องฮานอย มีค วามหมายวา “เมือ งที่ มีแ มน้ํ าไหลผา น” ซึ่ ง
หมายถึงแมน้ําแดงที่ไหลผานตัวเมืองฮานอย อันเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารค่ํา นําชมการแสดง

ระบําตุกตาน้ํา

ศิลปกรรมประจําชาติ

เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน
กระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย
สดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื่องราวในชีวิต
ประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย
นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม Moon view HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา

วันทีส
่ อง

ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village -อิสระชอปปงตลาดเมืองซาปา
– ซาปา

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา เดินทางสู
ลาวไก(ซาปา)
นําทาน เดินทางสูเ มืองซาปา จังหวัด ลาวไก สูขุนเขาหวางเหลียนเซิน ไปยังเมืองซา
ปา เมืองซาปาเคยถูกใหสรางขึ้นเปนเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เขามาปกครอง
ในสมัยอาณานิคม ในป พ.ศ. 2465 และไดมีการสรางสถานีภูเขาขึ้น เพราะดวยเมืองซา
ปาโอบล อ มด ว ยขุ น เขาน อ ยใหญ จึ ง ทํ า ให มี อ ากาศเย็ น ตลอดป ป จ จุ บั น เป น เมื อ ง
ทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหนึ่งในเวียดนาม โดยใชเวลาประมาณ 5
ชม.โดยการนั่งรถโคชปรับอากาศ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นําทานเดิ นทาง สูหมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบา น
ชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้และชมแปลงนาขาว
แบบขั้นบันได

และ ใหทานอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชม

สินคาทองถิ่นและชมบรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทางมารวมตัวกันอยูที่นี่ ดวยเครื่องแตง
กายประจําเผาตางๆ จากนั้นนําทาน Check-in เขาที่พัก
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
อิสระกับการชมบรรยากาศยามค่ําคืนของเมืองซาปา
ที่พัก SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา

วันทีส
่ าม

ซาปา – Silver Water Fall – ภูเขาฮัมรอง–ซาปา

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู Silver Water Fall น้ําตกสีเงิน เปนน้ําตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา
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ไหลจากยอดเขาฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง
ประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ําลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยางสวยงาม
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

หลังอาหารกลางวัน นําทานเดินทาง นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัม
รอง ชมสวนไมดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศนเมือ งซาปาในมุม มองแบบพา
โนรามา เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา จากนั้น ใหทานอิสะเที่ยวชม ตลาดเมือง
ซาปา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
อิสระกับการชมบรรยากาศยามค่ําคืนของเมืองซาปา
ที่พัก SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา

วันที่สี่

ซาปา – ลาวไก – Coc Leu Market – ฮานอย

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ตอมาเดินทางกลับสูจังหวัดลาวไก เที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก ชายแดนเวียดนาม-จีน
และเลือกซื้อสินคา ผลไมจากเมืองจีน ที่ตลาด Coc Leu Market และ
เดินทางกลับสูกรุงฮานอยโดยรถโคดปรัปอากาศ โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

หลังอาหาร กลางวัน นําทานเดินทางกลับสู นครหลวงฮานอย

ตอมานําทานชม

ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงนี้มีตํานานกลาววา ใน
สมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปน
เวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย
เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงนี้

ไดมีเตาขนาดใหญตัวหนึ่งคาบดาบวิเศษมาให

พระองค เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมานั้น พระองคได
กลับไปทําสงครามอีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําใหบานเมืองสงบสุข
เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี้ นําทานขาม
สะพานแสงอาทิตย สีแดงสดใสสูกลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หงอกเซิน วัดโบราณ
ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัว
นี้ คือเตาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้มาเปนเวลาชานาน
จากนั้ น เชิ ญ ทา น อิ ส ระมีสิ น ค า ราคาถูก ให ท า นไดเ ลื อ กสรรมากมาย กระเป า เสื้ อ ผ า
รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเขาสูที่พัก MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) พักที่ฮานอย 1 คืน

วันที่หา

ฮานอย – กรุงเทพฯ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

11.40 น.

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ
เหินฟากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน

13.30 น.

สายการบินเจทสตารแอรเวย

เที่ยวบินที่

BL667
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
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 Think of Travel Think of Go Holidaytour 

โปรแกรม : เวียดนามเหนือ – ฮานอย – ซาปา

กําหนดการเดินทาง

ราคาผูใหญ

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

พักหองคู

มีเตียงเสริม

ไมมีเตียง

(หองละ 2 ทาน)

พักกับผูใหญ

เสริม

2 ทาน

พักกับผูใหญ

พักเดี่ยว

2 ทาน
วันที่ 20-24,22-26,
ต.ค.59

15,900.-

14,900.-

13,900.-

4,000.-

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 5 ขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จ ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง
ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ***

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
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อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ,คาโทรศัพท,คาซักรีด,คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 25 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดการ เจ็บปวยจากโรคประจําตัว,คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก )

เงื่อนไขการจอง
ชําระคาทัวรเต็มจํานวน โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลวเทานั้น

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน

ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม อาจ

แกไ ขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน
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เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย

30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินคาทัวร พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
2.

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉ ะนั้นจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3.

หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
4.

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว

หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตอง
ใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและ
อํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป

คืนเงินทั้งหมด

2.

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป

เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3.

ยกเลิกกอนการเดินทาง 10 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด
หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเทีย
่ วบินนั้นๆ

4.

บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเก็ บ ค า ใช จ า ยทั้ ง หมดกรณี ท า นยกเลิ ก การเดิ น ทางและมี ผ ลทํ า ให ค ณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน
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5.

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจ ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท า นไปยั ง คณะต อ ไปแต ทั้ ง นี้ ท า นจะต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยที่ ไ ม ส ามารถเรี ย กคื น ได คื อ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได

6.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไ มวาเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,
หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไม
ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับ
เสริม
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดีย
่ วอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และ
ไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ดวย

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษั ท ฯ เป น ตั ว แทนในการจั ด นํา สั ม มนา และการเดิ น ทางที่ มี ค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่ พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,
อัน เนื่ องจากอุบั ติ เ หตุร วมถึ งภั ย ธรรมชาติ , โจรกรรม, วิ น าศกรรม, อั ค คี ภัย , การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปน
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุม โรคติดตอ
เฉพาะพื้ น ที่ มี ก ารปลอมแปลงเอกสารเพื่ อ การเดิ น ทาง รวมถึ ง มี สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย บริ ษั ท ฯ จะไม คื น ค า ใช จ า ยใดๆ
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอง
แจ งใหท ราบล วงหน า ทั้ง นี้ก ารขอสงวนสิท ธิดั งกลา ว บริ ษัท จะยึ ดถื อและคํา นึง ถึง ผลประโยชนต ลอดจน
ความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
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