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VFD06 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 3 วนั 2 คืน 
ซาปา นาขัน้บนัได ชมววิแบบพาโนรามา อากาศเยน็สบายทัง้ปี 

Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเชค็อนิแห่งใหมข่องเมอืงซาปา 
นัง่รถไฟวนิเทจจากสถานีซาปาสูส่ถานีกระเชา้ พชิติยอดเขาฟานซปัิน หลงัคาแห่งอนิโดจนี 

เยอืนเมอืงหลวงอนัทรงเสน่หท์ีฮ่านอย โบสถใ์หญฮ่านอย ทะเลสาบคนืดาบ ชอ้ปป้ิงถนน 36สาย  
พเิศษ! เฝอเวยีดนาม+ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลดั+ SEN Buffet อาหารนานาชาต ิ

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 
ฟร!ี! เสือ้ยดืเวยีดนามแจกใหก้บัทุกท่าน 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ัง่ หมายเหตุ 

21-23 สงิหาคม 2565 11,800  

 

 

 

ไม่มรีาคาเดก็ 

(Infant 0-2 ปี 

2,500 บาท) 

 

 

 

 

 

2,500 

25   

11-13 กนัยายน 2565 12,800 25 

25-27 กนัยายน 2565 12,800 25 

02-04 ตุลาคม 2565 12,800 25 

09-11 ตุลาคม 2565 12,800 25 

23-25 ตลาคม 2565 13,800 25 

06-08 พฤศจกิายน 2565 12,800 25 

20-22 พฤศจกิายน 2565 12,800 25 

27-29 พฤศจกิายน 2565 12,800 25 

18-20 ธนัวาคม 2565 12,800 25 

 
◼ FLIGHT: 

DEPARTURE:   FD642 DMK-HAN   06.40-08.30 
RETURN    :     FD645 HAN-DMK   20:50-22:40 

 

 

 

03.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

Air Asia โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร  

06.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA 

เทีย่วบนิที ่FD642 

วนัทีห่นึ่ง         ท่าอากาศยานดอนเมอืง–ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย-เมอืงซาปา-หมู่บา้นชาวเขา-ตลาดคนเดนิซาปา                          
        อาหาร เทีย่ง, เยน็      
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08.30 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่

เวยีดนามเท่ากบัประเทศไทย) น าท่านเดนิทางสู่ เดนิทางสู่ เมอืงซาปา ซึ่งตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนาม

ใกลก้บัชายแดนจนี อยู่ในเขตจงัหวดัลาวไก ตวัเมอืงตัง้อยู่บนระดบัความ

สงูกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเยน็ตลอดปี ทีน่ี่เป็น

แหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มอืงหนาวของเวยีดนาม เป็นดนิแดนแห่งขุนเขาที่

มคีวามหลากหลายของชาตพินัธุ์มากทีสุ่ดในเวยีดนามดว้ย ในอดตีเมอืงนี้

ถูกพฒันาขึ้นเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรัง่เศส สมยัที่เวยีดนามเป็น

อาณานิคมของฝรัง่เศส  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) เฝอเวยีดนาม 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บา้นกัต๊กัต๊ เป็นหน่ึงในหมู่บา้นเลก็ๆทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในภูมภิาคนี้

และเป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นหมู่บา้นของชนกลุ่มน้อยชาวมง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ี  หมู่บา้น

นี้ตัง้อยู่ด้านล่างของหุบเขาเมอืงหวั ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ส าคญัในซาปา  บรเิวณโดยรอบหมู่บ้าน Cat Cat 

ลอ้มรอบดว้ยนาขัน้บนัได, เขยีวชอุ่มและน ้าตกทีส่วยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านชม ตลาดคนเดนิซาปา จะมชีาวเขาเผ่าต่างๆน าสนิค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเยน็และไอหมอก 

อสิระชอ้ปป้ิงของพืน้บา้นของเมอืงซาปาไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที2่) เมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลดั 

ทีพ่กั : Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง 
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เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  

พาท่านเชค็อนิแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)  จ าลองไฮไลท์ของที่

เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา  ไฮไลท์เลยคอืประตูสวรรค์ที่

คลา้ยกบัยกบาหลไีวท้ีน่ี้ นอกจากนี้ยงัมเีครื่องดื่มจ าหน่ายใหท้่านได้เลอืกซื้อและพกัดื่มเครื่องดื่ม เพลดิเพลนิกบัสาย

หมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสุดฟิน อสิระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านสมัผสัประสบการณ์พเิศษ นัง่รถไฟวนิเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า น าท่าน พชิติหลงัคาอนิโดจนี กระเช้า

ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทวัร์รวมค่ารถไปและกระเช้าแล้ว) ซึ่งเป็นเสมอืน "หลงัคาอนิโดจีน" 

โดยมสีถานีทีหุ่บเขาเมอืง Muong Hoa ห่างจากเมอืงซาปาไปทางทศิ ตะวนัตกเฉียงใตร้าว 10 กโิลเมตร เป็นระบบรถ 

กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวยีดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลราว 3,000 

วนัทีส่อง       เมอืงซาปา–Moana Sapa Cafe-นัง่รถไฟวนิเทจรางใหม่–พชิติหลงัคาอนิโดจนี ฟานซปัิน-เมอืงลาวไก–ตลาดก๊กเลีย๊ว                                                                                                                          
                                                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็                                                                                                                     
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เมตร จากนัน้ต้องปีนบนัไดอกี 600 ขัน้ เพื่อไปถงึยอดเขา รถกระเชา้แต่ละคนันัง่ได ้35 คน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

15 นาท ีเทยีบกบัการเดนิเทา้ขึน้เขา ทีจ่ะตอ้งใชเ้วลาเกอืบทัง้วนั  

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) พเิศษ! บุฟเฟ่ต ์Van Sam Fanxipan 

บ่าย           น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้ง 
ทาง ตลาดก๊กเลีย๊ว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดทีอ่ยู่ตดิชายแดนระหว่างเวยีดนามและจนี ทีน่ี่จะม ี เสือ้ผา้ 
กระเป๋า ของเล่นเดก็ และสนิคา้อกีมากมายหลายอย่าง ดา้นหน้ากจ็ะมผีลไมข้องสด ขายอยู่ดว้ย นกัท่องเทีย่วสามารถ
เลอืกชมและชมิผลไมส้ดๆ ไดท้ีต่ลาดแห่งนี้นอกจากนัน้ยงัสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

เยน็         รบัประทานอาหารเยน็  (มือ้ที5่) 

      ทีพ่กั : Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

      ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย แวะรา้น Otop เลอืกซื้อสนิคา้ของฝากตามอธัยาศยั น าท่านชม วดัเฉินก๊วก (Tran Quoc   

Pagoda) เป็นวดัทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงของเวยีดนาม ใกลช้ดิกบัทะเลสาบตะวนัตกของเมอืงฮานอย สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม

จนีโบราณ มคีวามร่มรื่น และบรรยากาศด ีจงึเป็นที่นิยมของนักท่องเทีย่วทัง้ที่ชื่นชมความงาม น าทุกท่านถ่ายภาพกบั 

โบสถ์ใหญ่ฮานอย หรอื มหาวหิารเซนต์โยเซฟ โบสถ์สไตล์นีโอกอธคิโรมนันี้ตัง้อยู่ใจกลางฮานอย สรา้งความแตกต่างที่

ชดัเจนในเมอืงที่เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนแห่งนี้  เป็นโบสถ์รูปแบบนีโอกอธิค สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 19 โดยมี

ต้นแบบเป็นวหิารนอทเทอร์ดามในกรุงปารสี โบสถ์นี้เป็นศูนย์รวมชาวครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย 

และยงัมชีื่อเสยีงในหมู่นักท่องเทีย่วดว้ย มหาวหิารเซนต์โยเซฟแห่งนี้ก่อสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัทีฝ่รัง่เศสเขา้ยดึครองฮานอย

ในช่วงแรกๆ ถอืเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลทีโ่ดดเด่นมากของฮานอย  

วนัทีส่าม           เมอืงลาวไก – เมอืงฮานอย – แวะรา้น OTOP – วดัเฉินก๊วก –โบสถใ์หญ่ฮานอย– ทะเลสาบคนืดาบ – ชอ้ป 
                      ป้ิงถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมอืง      อาหาร เชา้,เทีย่ง                                                                                
                                          



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) พเิศษ! บุฟเฟ่ต ์SEN อาหารนานาชาต ิ

  น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย 

ทะเลสาบ   แห่งนี้มตี านานกล่าวว่า ในสมยัที่  เวยีดนามท า

สงคราม สูร้บกบัประเทศจนี กษตัรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งคราม

มาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ี

ท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทยั เมื่อไดม้าล่องเรอืทีท่ะเลสาบแห่ง

นี้ได้มปีาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตวัหนึ่งได้รบัดาบวเิศษมาให้

พระองค์ เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์

ได้รบัดาบมานัน้ พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกครัง้และ

ไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจนี ท าใหบ้า้นสงบสุข เมื่อเสรจ็ศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น า

ท่าน อสิระชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที ่ระลกึต่างๆ  

เยน็ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม เพือ่เดนิทางกลบัสู่

ประเทศไทย พเิศษแถมฟร!ี! บรกิารขนมปังบัน๋หมี ่หรอื แซนดว์ชิเวยีดนาม เป็นขนมปังประจ าชาตเิวยีดนาม ท่านละ1ชิน้ 

20:50 น. เดนิทางกลบัประเทศไทย โดย สายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD645 

22:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

*********************************** 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน)  

2. ผูท้ีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เขม็และมเีอกสารขอ้มลูรบัรองการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโค

วดิ19 ครบ 2เขม็ ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพรอ้ม) หรอืเอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซีนของ

หน่วยงาน ณ ประเทศนัน้ๆ (โดยผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรยีมเอกสาร) 

 

►เงือ่นไขการเดนิทางเขา้เวยีดนาม 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน) 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

➢ การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมจี านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

➢ ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

➢ การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกลว้นัเดนิทางท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป -กลบั

และจ านวนหน้าหนังสอืเดนิทางต้องเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทัมฉิะนัน้

ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

 *กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   

(บริษทั ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้หมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟันดเ์ป็นเงินหรือการบริการอ่ืนๆได้) 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งต้น  (ตัว๋กรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได้)  

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
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3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคี่าใชจ่้ายพกั

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพกัในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษิทัขอจดัทีพ่กัในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งต้น  

5. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ Air Asia สมัภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กโิลกรมั ถอืขึ้นเครื่องได ้7 กโิลกรมั และค่า

ประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบั

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

7. ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทั
ท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ต้องมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการ
แพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ได้จากบรษิทัประกนั
ทัว่ไป 

8. ค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร์ 
9. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท์ ค่าพนกังานยก
กระเป๋าทีโ่รงแรม เป็นต้น  

3. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  
4. ค่าภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 
5. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ

บรษิทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

 
 
 
 
 
 
 


