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ช่ืนชมความงามเมืองซาปา เมืองหลงัคาโลกอินโดจีน 

สมัผสัการท านาขั้นบนัไดท่ีหมู่บา้น กา๊ตกา๊ต 

กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บา้นตะวนั 

ผ่อนคลายกบัสายน ้า ท่ีน ้าตก SILVER WATER FALL 

คารวะสุสานลงุโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม 

ชมโชวห์ุ่นกระบอกน ้าถนน 36 สาย 

ทวัรจ์อยจองกบัเรา ถูกกว่า ออกเดินทางแน่นอน ลดราคาใหอ้ีกท่านละ 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

พกัซาปา 2 คืน//ฮานอย 1 คืน 

โดยสายการบิน NOK AIR 
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วนัแรก สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก-วิหารวรรณกรรม-ซาปา-

LOVE MARKET เมืองซาปา 

04.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองชั้น3อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบินนกแอรเ์จา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 
06.20น. เหิรฟ้าสู่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบินที่DD3202 

07.50น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางชม

ทะเลสาบตะวันตกทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮานอย  และ น า

ท่านสู่ วัดเจิ่นกว๊อก ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่าแก่ของชาวพุทธท่ีเคยรุ่งโรจน์

ในอดีต วดัน้ีตั้งอยู่บริเวณเกาะเล็กๆติดริมทะเลสาบจากน้ันเท่ียว

ชมวิหารวรรณกรรม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง ตัวอาคาร

และการตกแต่งดา้นในสรา้งตามหลกัฮวงจุย้เชน่เดียวกบัจีน 

11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั  ณภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ลาวไก ใกลก้ับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี (เดินทาง

โดยรถบสัไปบนเสน้ทางด่วนตดัใหม่ ท่ีเพิ่ งเปิดใชเ้ม่ือวันท่ี 21 กนัยายนท่ีผ่าน

มาน่ีเอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถึงจงัหวัดลาวไก และ 30 ก.ม. 

จากจงัหวัดลาวไกถึงซาปา ใชเ้วลาเดินทางเพียงประมาณ 5ช.ม. เท่านัน้) ซาปา

เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเ ร่ิมตน้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเม่ือครั้งฝรัง่เศสซ่ึงปกครอง

เวียดนามอยูใ่นขณะน้ันไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเร่ิมมี

ชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และ

เร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักันในหมู่นักท่องเท่ียว จึงท าใหปั้จจุบันท่ีน่ีไดร้ับความนิยมเป็นอย่าง

มาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ 

พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบันไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอย่างมีเสน่ห ์

นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล 

 (ระหว่างเดินทางมีจุดแวะพกัรถใหล้กูคา้ไดท้  าภารกิจสว่นตวั) 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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 จากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKETมีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงให้

อยา่งจุใจ 

ที่พกั  HOLIDAY SAPAHOTEL ระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง ซาปา-ภูเขาห่ามโหรง่-หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต–SILVER WATER FALL –หมู่บา้นตะวนั – ตลาดซา

ปา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาห่ามโหร่ง ซ่ึงเป็นภุเขาอยู่กลางเมืองซาปา 

นักท่องเท่ียวสามารถเดินเทา้ขึ้ นไปเพ่ือชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซา

ปาในยามเชา้ ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ท่ีมีความ

สูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขาท่ีอยู่สุงสุดในอินโดจีน จนไดร้ับ

ฉายาวา่เป็น หลงัคาแหง่อินโดจีน  ในระหวา่งท่ีเดินข้ึนภูเขาภูห่ามโหร่ง 

นักท่องเท่ียวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไมแ้ละสวนหินท่ีสวยงามตลอด

การเดินทางเทา้ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจาดน้ันเท่ียวชมหมู่บา้น กา๊ตกา๊ตหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิธี

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบ

ขั้นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเทา้หรือนัง่

รถยนต์ก็ได ้ในกรณีท่ีนั่งรถยนต์ รถน าเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้า

หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนน

ของหมู่บ้านเพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมความสุขของ

ประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอนัเรียบ

ง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบ้านเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวาง

จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว(ลูกคา้สามารถน าส่ิงของไป

บรจิาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิเช่น เส่ือผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่ SILVER WATER FALL น ้าตกสีเงิน เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดใน

เมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนจาก

ระยะไกล มีความสูง 100 เมตร   จากน้ันเดินทางสู่หมู่บา้นตะวัน TA WANเท่ียวชม

ทิวทศัน์และสพานขา้มแม่น ้าท่ีท าดว้ยหวาย ในระหว่างการเดินทางไปหมู่บา้นตะวนั 
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ท่านจะไดช้มนาดอน นาขั้นบันได ตลอดเสน้ทาง นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเปรียญ

เปรยการเดินทางไปหมู่บา้นตะวนัน้ีวา่ กินลม ชมวิว 

จากน้ัน เดินทางสู่ตลาดซาปา ท่ีคึกคกัไปดว้ยผูค้น ชาวบา้นท่ีแต่งกาย

ประจ าเผ่าแบบเต็มยศ ในตลาดมีขายทั้งของสด ผัก ผลไม ้ท่ีมีมากมาย 

บางส่วนก็จะเป็นผลไม้น าเข ้าจากเมืองจีน ร้านขายอาหาร อาทิ 

ก๋วยเต๋ียว ขา้วเกรียบปากหมอ้ อาหารตามสัง่สไตลเ์วียดนาม เคร่ืองแต่ง

กาย รองเทา้ ของแฮนดเ์มดจากชาวเขา กระเป๋า ของท่ีระลึก ฯลฯ ราคา

ก็ต่อรองได ้  

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  HOLIDAY SAPAHOTEL ระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮานอย–ชมโชวหุ่์นกระบอกน ้า 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันออกเดินทาง กลบัสู่กรุงฮานอย ระหว่างทาง แวะเมืองลาวไก เท่ียวชมเมือง

ลาวไก ชายแดนเวียดนาม-จีนและเลือกซ้ือสินคา้ ผลไมเ้มืองจีน ท่ีตลาด COC LEU 

MARKET 

11.00น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองลาวไก 

จากน้ันเดินทางกลบัสู่เมืองฮานอย(เดินทางโดยรถบสัไปบนเสน้ทางด่วนตดัใหม่ 

ท่ีเพิ่ งเปิดใชเ้ม่ือวันท่ี 21 กนัยายนท่ีผ่านมาน่ีเอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จาก

ฮานอยถึงจังหวัดลาวไก และ 30 ก.ม. จากจังหวัดลาวไกถึงซาปา ใชเ้วลา

เดินทางเพียงประมาณ 5ช.ม. เท่านัน้) 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันชมการแสดงระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน ้ า ศิลปกรรม

ประจ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวใน

โลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน ้ า แสดง

เก่ียวกบัเร่ืองราวในประวติัศาสตร ์ชีวิตประจ าวนัของชาวเวียดนาม 
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และต านานสถานท่ีส าคญัต่างๆ ในกรุงฮานอย 

ที่พกั CWDHOTEL / FIRST EDEN HOTEL ระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่ ฮานอย – CITY TOUR HANOI-ทะเลสาบคืนดาบ-วดัหงอกเซิน-ถนน 36 สาย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางไปจัตุรัสบาดิงห์ ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไดอ้่านค าประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็น

เมืองขึ้ นของฝรัง่เศสอยูถึ่ง 84 ปี น าท่านเขา้คารวะสุสานโฮจิมินห(์ปิดทกุวนัจนัทรแ์ละ

ศกุร ์และปิดวนัท่ี 5 ก.ย. – 5ธ.ค. 59 เพ่ือน ำรำ่งลงุโฮไปอำบน ำ้ยำใหม่) ภายในบรรจุ

ศพอาบน ้ ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ จากน้ันน าท่านชมท าเนียบ

ประธานาธิบดีอาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานท่ีรับรองแขกบา้น

แขกเมือง และเดินเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่น้อยท่ีลุงโฮ

ปลกูไว ้ไปชมบา้นพกัลุงโฮท่ีสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทย

สมยัก่อน เป็นที่พกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชั้นบนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน 

จากน้ันเดินต่อไปชมวดัเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่น

เสาตน้เดียวปักอยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร 

ถือของมงคลรวม 8 อยา่ง มีต านานเล่าว่า“พระเจา้หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แม่

กวนอิมประทับนัง่อยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นาน

พระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและไดใ้หก้ าเนิดทายาทเพศชายพระองคต์ามท่ีทรงสุบินจึง

ไดโ้ปรดใหส้รา้งวดัน้ีขึ้ นมาเพ่ือแสดงความขอบคุณต่อเจา้แม่กวนอิม” 

เที่ยง  รบัประทานอาหารในภตัตาคาร(6) SEN บุฟเฟ่ตอ์าหารเวียดนาม 

น าท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีต านานเล่าขานว่าใน

สมยัท่ีเวียดนามท าสงครามสูร้บกบัจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ท า

ใหเ้กิดความทอ้แท ้เม่ือมาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ีไดมี้ปาฏิหารย ์เต่าขนาดใหญ่มากได้

คาบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์และเม่ือพระองคน์ าดาบไปต่อสู่กบัจีนก็ไดช้ยัชนะกลบัมา

ท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือสงครามส้ินสุดพระองคก็์ไดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี 

น าท่านขา้มสะพานแสงอาทิตยข์า้มไปสู่เกาะหยก ชมวัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายใน

ประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ท่ี

มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่ งน้ี 

จากน้ันอิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้บนถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้
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หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน 

เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, 

Billabong 

17.30น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ 

20.50น. เดินทางสูส่นามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ DD3207 

22.30น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

14-17 ตลุาคม 2559 13,900 13,900 13,900 3,500 10,900 

23-26 ตลุาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,500 12,900 

28–31 ตลุาคม 2559 13,900 13,900 13,900 3,500 10,900 

25-28 พฤศจกิายน 2559 13,900 13,900 13,900 3,500 10,900 

2-5 ธนัวาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,500 12,900 

4-7 ธนัวาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,500 12,900 

16-19 ธนัวาคม 2559 13,900 13,900 13,900 3,500 10,900 

23-26 ธนัวาคม 2559 14,900 14,900 14,900 4,500 11,900 

25-28 ธนัวาคม 2559 14,900 14,900 14,900 4,500 11,900 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน*** 
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ ารถรับ-ส่ ง  และน า เ ท่ียวตาม

รายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตาม

รายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด

การเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า

โทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 

21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง

กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง

ในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุด

ท าการของทางบริษัท 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์

อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุด

ท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวี

ซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน 

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อค

ปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อ

ไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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