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รหัสทวัร์:: V4  ลดราคาให้อกีท่านละ 800 บาท 
 

 

 

 

ช่ืนชมความงามเมืองซาปา เมืองหลงัคาโลกอินโดจนี 

สมัผสัการทาํนาขั้นบนัไดท่ีหมู่บา้น กา๊ตกา๊ต 

กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บา้นตะวนั 

ผ่อนคลายกบัสายนํ้า ท่ีนํ้าตก SILVER WATER FALL 

คารวะสุสานลงุโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม 

ชมโชวห์ุ่นกระบอกนํ้าถนน 36 สาย 

 

เดินทางเดือนธนัวาคม 2558-มีนาคม 2559 

พกัซาปา 2 คืน//ฮานอย 1 คืน 

โดยสายการบิน NOK AIR 
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กาํหนดการเดินทาง 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง-ฮานอย -ทะเลสาบตะวนัตก-วดัเจิน่กวอ๊ก- วิหารวรรณกรรม -ซาปา-

LOVE MARKET เมืองซาปา 

04.00 น. พรอ้มกนัที่สนา มบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น2อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบินนกแอร์ เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 
06.00น. เหิรฟ้าสู่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ DD………. 

07.15น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ันนําท่านเดินทางชมทะเลสาบตะวนัตก 

ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮานอย  และ นําท่านสู่ วดัเจิน่กวอ๊ก ซ่ึงเป็น

วดัท่ีเก่าแก่ของชาวพุทธท่ีเคยรุ่งโรจน์ในอดีต วดัน้ีตั้งอยูบ่ริเวณเกาะเล็กๆติด

ริมทะเลสาบจากน้ันเท่ียวชม วิหารวรรณกรรม  เป็นโรงเรียนของพวกขุน

นาง ตวัอาคารและการตกแต่งดา้นในสรา้งตามหลกัฮวงจุย้เชน่เดียวกบั

จีน 

11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ลาวไก ใกลก้บัชายแดนจีน ตั้งอยูบ่นระดบัความสงูจาก

ระดบัน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี เดินทางโดย

รถบสัไปบนเสน้ทางด่วนตดัใหม่ ท่ีเพิ่ งเปิดใชเ้ม่ือวันท่ี 21 กนัยายนท่ีผา่นมา

น่ีเอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถึงจงัหวัดลาวไก และ 30 ก.ม. จาก

จงัหวัดลาวไกถึงซาปา ใชเ้วลาเดินทางเพียงประมาณ 5ช.ม. เท่านัน้  ซาปาเมือง

เล็กๆ แหง่น้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแหง่การพกัผ่อนเม่ือครั้งฝรัง่เศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยู่

ในขณะน้ันไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาข้ึนในปี พ.ศ. 2465 จากน้ันจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติ

มาพกัผ่อนในชว่งวนัหยุดเป็นประจาํ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กั

กนัในหมู่นักท่องเท่ียว จึงทาํใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจาก

บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ีในซาปา

เต็มไปดว้ยนาขั้นบนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห ์นอกจากน้ียงัมี

เทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสงูท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสงู 3,143 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 

 (ระหว่างเดินทางมีจุดแวะพกัรถใหล้กูคา้ไดท้าํภารกิจสว่นตวั)  
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เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKETมีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย 

ไม่วา่จะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง 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  

 นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาห่ามโหรง่ ซ่ึงเป็นภุเขาอยูก่ลางเมืองซาปา 

นักท่องเท่ียวสามารถเดินเทา้ข้ึนไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซา

ปาในยามเชา้ ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ท่ีมีความ

สงูถึง 3 ,143 เมตร ถือเป็นยอดภเูขาท่ีอยูสุ่งสุดในอินโดจีน จนไดร้บั

ฉายาวา่เป็น หลงัคาแหง่อินโดจีน  ในระหวา่งท่ีเดินข้ึนภเูขาภหูา่มโหร่ง 

นักท่องเท่ียวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไมแ้ละสวนหินท่ีสวยงามตลอด

การเดินทางเทา้ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัจาดน้ันเท่ียวชมหมู่บา้น กา๊ตกา๊ตหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิธี

ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบ

ขั้นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดินทางเทา้หรือนัง่

รถยนตก็์ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต ์รถนําเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหนา้

หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต  และจากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนน

ของหมู่บา้นเพ่ือสมัผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบมความสุขของ

ประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการดาํเนินชีวิตอนัเรียบ

ง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวาง

จาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว (ลกูคา้สามารถนาํสิง่ของไป

บรจิาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิเช่น เสือ่ผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่ SILVER WATER FALL น้ําตกสีเงิน เป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดใน

เมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจาก

ระยะไกล มีความสงู 100 เมตร   จากน้ันเดินทางสู่ หมู่บา้นตะวนั TA WANเท่ียวชม

ทิวทศัน์และสพานขา้มแม่น้ําท่ีทาํดว้ยหวาย ในระหวา่งการเดินทางไปหมู่บา้นตะวนั 
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ท่านจะไดช้มนาดอน นาขั้นบนัได ตลอดเสน้ทาง นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเปรียญ

เปรยการเดินทางไปหมู่บา้นตะวนัน้ีวา่ กินลม ชมวิว 

จากน้ัน เดินทางสู่ ตลาดซาปา  ท่ีคึกคกัไปดว้ยผูค้น ชาวบา้นท่ีแต่งกาย

ประจาํเผ่าแบบเต็มยศ ในตลาดมีขายทั้งของสด ผกั ผลไม ้ท่ีมีมากมาย 

บางส่วนก็จะเป็นผลไมนํ้าเขา้จากเมืองจีน รา้นขายอาหาร 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–ชมโชวหุ่์นกระบอกนํ้า 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันออกเดินทาง กลบัสู่กรุงฮานอย ระหวา่งทาง แวะเมืองลาวไก เท่ียวชมเมือง

ลาวไก ชายแดนเวียดนาม-จีนและเลือกซ้ือสินคา้ ผลไมเ้มืองจีน ท่ี ตลาด COC LEU 

MARKET  

11.00น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคารเมืองลาวไก 

จากน้ันเดินทางกลบัสู่เมืองฮานอยเดินทางโดยรถบสัไปบนเสน้ทางด่วนตดัใหม่ ท่ี

เพิ่ งเปิดใชเ้ม่ือวันท่ี 21 กนัยายนท่ีผา่นมาน่ีเอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จาก

ฮานอยถึงจงัหวัดลาวไก และ 30 ก.ม. จากจงัหวัดลาวไกถึง

ซาปา ใชเ้วลาเดินทางเพียงประมาณ 5ช.ม. เท่านัน้ 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันชมการแสดง ระบาํตุก๊ตาหุ่นกระบอกนํ้า  ศิลปกรรม

ประจาํชาติ เอกลกัษณข์องประเทศเวียดนามและมีแหง่เดียวใน



 
 
 
 

5 
 
 
 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่กระบอกจากในน้ํา แสดงเก่ียวกบั เร่ืองราวใน

ประวติัศาสตร ์ชีวิตประจาํวนัของชาวเวียดนาม และตาํนานสถานท่ีสาํคญัต่างๆ ในกรุง

ฮานอย 

ที่พกั CWDHOTEL / FIRST EDEN HOTEL ระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางไป จตัรุสับาดิงห์  ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านคาํประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพน้จาก ฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็น

เมืองขึ้ นของฝรัง่เศสอยูถึ่ง 84 ปี นําท่านเขา้คารวะสุสานโฮจมิินห(์ปิดทกุวนัจนัทรแ์ละ

ศกุร ์และปิดวนัท่ี 6 ก.ย. – 6 ต.ค. 57 เพ่ือน ารา่งลงุโฮไปอาบน า้ยาใหม)่ ภายในบรรจุ

ศพอาบน้ํายาของท่านโฮจิมินหน์อนสงบ อยูใ่นโลงแกว้ จากน้ันนําท่านชม ทาํเนียบ

ประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีรบัรองแขกบา้น

แขกเมือง และเดินเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่นอ้ยท่ีลุงโฮ

ปลกูไว ้ไปชมบา้นพกัลงุโฮ ท่ีสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนสงูมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทย

สมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก  ชั้นบนเป็นหอ้งทาํงานและหอ้งนอน 

จากน้ันเดินต่อไปชมวดัเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่น

เสาตน้เดียวปักอยูใ่นสระบวั ประดิษฐานรปูเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร 

ถือของมงคลรวม 8 อยา่ง มีตาํนานเล่าวา่ “พระเจา้หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แม่

กวนอิมประทบันัง่อยูบ่นใบบวั และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นาน

พระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและไดใ้หก้าํเนิดทายาทเพศชายพระองคต์ามท่ีทรงสุบินจึง

ไดโ้ปรดใหส้รา้งวดัน้ีขึ้ นมาเพ่ือแสดงความขอบคุณต่อเจา้แม่กวนอิม” 

เที่ยง  รบัประทานอาหารในภตัตาคาร(6) SEN บุฟเฟ่ตอ์าหารเวียดนาม 

นําท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมี

ตาํนานเล่าขานวา่ในสมยัท่ีเวียดนามทาํสงครามสูร้บกบัจีน 

กษัตริยแ์หง่เวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ทาํใหเ้กิดความ

ทอ้แท ้เม่ือมาล่องเรือท่ีทะเลสาบแหง่น้ีไดมี้ปาฏิหารย ์เต่าขนาด

ใหญ่มากไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์และเม่ือพระองคนํ์าดาบ
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ไปต่อสู่กบัจีนก็ไดช้ยัชนะกลบัมาทาํใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือสงครามส้ินสุดพระองคก็์ได้

นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่น้ี นําท่านขา้มสะพานแสงอาทิตยข์า้มไปสู่เกาะหยก ชม

วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคาร

หลงัเล็กๆ ท่ีมีเต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ี จากน้ัน

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้บนถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของ

ท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋า

กอ๊ปป้ียีห่อ้ต่างๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

17.30น. ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ 

20.05น. เดินทางสูส่นามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ DD……… 

21.55น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
 

อตัราค่าบริการ 
วนัทีเ่ดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

8-11 พฤษภาคม 2559 12,900 12,900 2,500 

15-18 พฤษภาคม 2559 12,900 12,900 2,500 

20-23 พฤษภาคม 2559 14,900 14,900 2,500 

22-25 พฤษภาคม 2559 12,900 12,900 2,500 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี4,000 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 400 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
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กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธ์ิในการคืนมดัจาํทั้งหมดเน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บั

สายการบินเป็นท่ีเรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 

กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตาม

รายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตาม

รายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอด

การเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่า

โทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 

21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง

กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง

ในทวัรน้ั์นๆ 
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3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

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

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุด

ทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์

อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐาน

ประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

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

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุด

ทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
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เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวี

ซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี

บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน 

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

 



 
 
 
 

10 
 
 
 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อค

ปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อ

ไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 


