Ruby Travel Head Office
104/2 M.5 T.Chaisatan
A.Saraphee Chiang Mai
TEL: 053 115 912
E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com
Line@ : @rubytravel

4 วัน 3 คืน

24 – 27 มกราคม 2562
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562

11 – 14 เมษายน 2562
25 – 28 เมษายน 2562

ราคาพิเศษเริ่มต้ น

16,888 บาท

DAY 1: เชียงใหม่ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดง๊ อกเซิน – ถนนสายเก่ า
– ตลาดดงซวนมาร์ เก็ต – สถานีรถไฟ – นั่งรถไฟไปลาวไก (-/-/D)
DAY 2: ซาปา – หมู่บ้านกัตกัต – ภูเขาฮัมรอง – น้าตก Silver – Love
Market – โรงแรม (B/L/D)
DAY 3: นั่งกระเช้ า Cable Car ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เดินทางกลับฮานอย –
โรงแรม (B/L/D)
DAY 4: จัตุรัสบาดิงห์ - สุ สานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (ด้ านนอก) – วิหาร
วรรณกรรม – เจดีย์เฉินก๊ วก – สนามบินฮานอย – เชียงใหม่ (B/L/-)
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วันแรก
11.00 น.
13.20 น.
14.20 น.

เชียงใหม่ – ฮานอย – ซิตที้ ัวร์ ฮานอย – นั่งรถไฟไปลาวไก
คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของรู บ้ ี ทราเวลคอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
เดินทางจากเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD870
เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มัคคุเทศก์
ท้องถิ่นคอยต้อนรับคณะที่สนามบิน นาท่านเยีย่ มชม จัตุรัสบาดิงห์ (Ba Dinh SQUARE) เป็ นสถานที่ที่ โฮจิ
มินห์อ่าน คาประกาศอิสรภาพ ในวันที่ 2 กันยายน 1945 เพื่อประกาศถึงชัยชนะของชาวเวียดนามเหนือ
กองทัพฝรั่งเศส ประกาศถึงอิสรภาพ และความเป็ นชาติ ของเวียดนาม เวียดนามจึงยึดถือว่า วันที่ 2 กันยายน
ของทุกปี เป็ นวันชาติของเวียดนาม

นาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย มีตานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทาสงครามสู้
รบกับจีน กษัตริ ยแ์ ห่งเวียดนามได้ทาสงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกั ที
ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้งบั
ดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้
กลับไปทาสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้บา้ นสงบสุข เมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้ว
และนาท่านเข้าชม วัดหง๊ อกเซิน แห่งทะเลสาบคืนดาบ เป็ นวัดโบราณเก่าแก่ที่มีตานานน่าสนใจและเป็ น
สัญลักษณ์ของความเชื่อในเรื่ องของอานาจและยศฐาบรรดาศักดิ์ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ
เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเต่าตัวนี้คือ เต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ น
เวลาช้านาน เพลิดเพลินใจไปกับการชมภาพลายปูนปั้นระบายสีที่วิจิตรงดงาม อันแสดงให้เห็นฝี มือของชาว
เวียดนามอย่างแท้จริ ง ถือเป็ นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผมู้ าเยือนได้เคารพสักการะ
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คา่

20.00 น.
21.30 น.

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
กรุ งฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋ าก็อปปี้ ยีห่ อ้ ต่างๆ เช่น
Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า และอิสระให้ท่านได้ชอปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ตลาดดงซวน
(Dong Xuan Market) เป็ นตลาดเก่าในเขตฮว่านเขียนของเมืองฮานอย เริ่ มแรกนั้นจัดตั้งโดยการบริ หารงาน
ของฝรั่งเศสในปี 1889 และได้มีการปรับปรุ งซ่อมแซมมาหลายครั้ง ปัจจุบนั ตลาดดงซวนเป็ นตลาดค้าส่ง
สินค้าประเภทเสื้อผ้า, เครื่ องใช้ในบ้านไปจนถึงสินค้าอาหารต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ก่อนเดินทางไปสถานีรถไฟนาท่านสู่มินิโฮเทลเพื่อให้ท่านได้อาบน้ า เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดินทางโดยรถไฟสู่
ลาวไก โดยลูกค้า 3 – 4 ท่านต่อห้องพัก 1 ห้อง

นาท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ
ออกเดินทางไปยังลาวไก โดยรถไฟแบบนอน ลาวไก (Lao Cai) เป็ นเมืองที่อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออก เป็ นแบบ
ต่างๆ อาทิ หุบเขา ภูเขาต่าๆ สูงๆ สลับกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยอดเขาฟานซีปัง ซึ่งสูงสุด ในระดับน้ าทะเลถึง
3,143 เมตร ซึ่งความสูงระดับนี้ทาให้เป็ นยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาคอินโดจีน (ห้องพักบนรถไฟจะเป็ นแบบ
เตียงนอน 4 เตียงต่ อ 1 ห้ อง)
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วันที่สอง

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ยอดเขาฮัมรอง – น้าตกซิลเวอร์ – ตลาด Love
Market

เช้ า

คณะเดินทางถึงเมืองลาวไก จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองซาปา (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองซา
ปา เคยถูกให้สร้างขึ้นเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคมในปี พ.ศ. 2465
และได้ มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อม ด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทาให้มีอากาศ
เย็นตลอดปี ปัจจุบนั เป็ นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ งในเวียดนาม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

จากนั้นนาท่านเดินทาง หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดาชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
ชาวเขาในหมู่บา้ นนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได นาท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงามชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบ พาโนรามาเมืองซาปาล้อมรอบ
ไปด้วยเทือกเขา
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

05.30 น.

นาท่านเดินทางไปชม นา้ ตก Silver Water Fall หรื อชาวเวียดนามเรี ยกว่า Thac Bac เป็ นน้ าตกที่มคี วาม
งดงามทางธรรมชาติ อยูบ่ ริ เวณริ มถนนมีความสูงกว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้าง
ความสวยงาม และความประทับใจได้อย่างมาก เราสามารถเดินขึ้นบันไดที่เลียบขึ้นไปตามไหล่เขา ทางเดิน
ไปน้ าตกเค้าทาได้ดี ให้ข้ นึ ทางนึง ลงทางนึง มีจุดสาหรับยืนถ่ายภาพบนสะพานที่ทอดข้ามสายน้ าตก ซึ่งจุดนี้
นักท่องเที่ยวนิยมมายืนถ่ายภาพกันเป็ นจานวนมากจากนั้นอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาด Love Market มีสินค้าให้

Ruby Travel Head Office
104/2 M.5 T.Chaisatan
A.Saraphee Chiang Mai
TEL: 053 115 912
E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com
Line@ : @rubytravel

คา่

วันที่สาม

เช้ า

เที่ยง

คา่

ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋ า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้
อย่างจุใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักที่ SAPA LODGE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

นั่งกระเช้ าขึน้ เขาฟาซิปัน – ฮานอย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า เดินทางขึ้นสู่ ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จน
ได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิง่ สภาพป่ าก็ยงั คงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก สภาพ
เส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ ิสมัยการเดินป่ าจากทัว่ โลกเลือกเป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับการ
ทดสอบกาลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่ าดินร้อนแห่งเอเชีย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ ฮานอย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง) นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ
1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุ งฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยงั คงรักษาความเป็ น
เอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์
นาท่านเข้าพักที่ SATABASBARA HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Ruby Travel Head Office
104/2 M.5 T.Chaisatan
A.Saraphee Chiang Mai
TEL: 053 115 912
E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com
Line@ : @rubytravel

วันที่สี่

เช้ า

เจดีย์เฉินก๊ วก – สนามบินนอยไบ – เชียงใหม่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเยีย่ มชม สุ สานประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ (Hochiminh Mausoluem) (นำท่ ำนชมบริเวณด้ำนนอก)
ตั้งอยูบ่ ริ เวณจัตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุ งฮานอย เป็ นสถานที่ ที่เก็บร่ างอันไร้วญ
ิ ญาณของ อดีตประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ วีรบุรุษที่ชาวเวียดนามทัว่ ทั้งประเทศให้ความเคารพ สุสานโฮจิมินห์เป็ นอาคารทรงเรี ยบง่าย ซึ่ง
สร้างจาลองรู ปแบบของสุสานเลนินในกรุ งมอสโคว์สหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1973 และทาพิธีเปิ ดเป็ น
ทางการให้ประชาชนได้เข้าไปเคารพศพเมื่อปี ค.ศ.1975 ศพอาบน้ ายาของลุงโฮนอน สงบนิ่งคล้ายคนนอน
หลับอยูภ่ ายในโรงแก้ว สุสานแห่งนี้หา้ มนากล้องถ่ายรู ป ตลอดจนกระเป๋ าสะพายเข้าไปในสุสานเด็ดขาด
ภายในสุสานมีระบบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จึงไม่ควรส่งเสียงพูดคุย หรื อหัวเราะเล่นกันในระหว่างเข้า
ชมเพื่อ แสดงความเคารพและเป็ นการให้เกียรติ กับอดีตวีรบุรุษผูน้ าคนสาคัญของชาวเวียดนาม จากนั้นพา
ท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็ นมายาวนานนับร้อยปี เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
และยังเป็ นสถานที่ใช้สอบจ้องวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ ายหินประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่าน
เป็ น จ้องวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจื๊อ และสานุศิษย์

นาท่านเดินทางเยีย่ มชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็ นเจดียพ์ ุทธศาสนาที่เก่าแก่สุดในกรุ งฮานอย สร้างขึ้นในศต 6 โดย
กษัตริ ยเ์ ลนามเดอ ครั้งเมื่อมีการสร้างเมืองขึ้นใหม่ เจดียน์ ้ ีโดดเด่นทรงสูง มีตน้ ศรี มหาโพธิ์ อันเป็ นของขวัญ
จากอินเดียปลูกไว้ อยูท่ ี่ทะเลสาบทางตะวันตก รอบๆวัดเป็ นย่านเมืองใหม่ที่ได้ชื่อว่า 'เบฟเวอรี่ ฮิลล์ของ
ฮานอย' ต่อมาดัดแปลงนาเรื อมาทาเป็ นร้านอาหาร บรรยากาศดูดี หากมองจากด้านนอกจะเห็นเจดียท์ รงสูง
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13.00 น.
15.20 น.
16.55 น.

ตั้งอยูอ่ ย่างโดดเด่น มองวิวทะเลสาบผ่านต้นไม้และพุ่มไม้ เชิญเที่ยวชมความสวยงามของ "วัดเฉินก๊วก" กัน
แบบใกล้ชิด
สมควรค่าแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อทาการเช็คอินเดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD871
คณะเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************************

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่ วงหน้ า ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน**

อัตราค่าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่ ราคา/ ท่ าน

พักเดี่ยวชาระเพิม่

24 – 27 มกราคม 2562

17,888 บาท
16,888 บาท
17,888 บาท
16,888 บาท
16,888 บาท
16,888 บาท
17,888 บาท

2,900 บาท

14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
11 – 14 เมษายน 2562
25 – 28 เมษายน 2562

**รำยกำรนี้ไม่ มีรำคำเด็ก เด็กชำระเท่ำกับผู้ใหญ่ **
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ (เชียงใหม่ – ฮานอย – เชียงใหม่)
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าตัว๋ รถไฟแบบนอน (4 เตียง/ 1 ห้อง)
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. ไกด์ทอ้ งถิ่น อานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัตเิ หตุค้มุ ครองในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กก. ต่อท่าน
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซักรี ดค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 500 บาท / ท่ าน / ทริป

เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
2. การชาระค่าบริ การ
2.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000. – บาท
2.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วันทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ5,000 บาท
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.5 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
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3.6 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต่า ผู้ใหญ่ 20 ท่ าน ขึ้นไป
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ เมื่อ
ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุ
ไว้แล้วทั้งหมด

