
 

 

 

 
ช่ืนชมความงามเมืองซาปา เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR 

สัมผสัการท านาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต  
กนิลม ชมววิ ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน 
ผ่อนคลายกบัสายน า้ ที่น า้ตก SILVER WATER FALL  

คารวะสุสานลุงโฮ วรีบุรุษชาวเวยีดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้ถนน 36 สาย  



 
04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองช้ัน2อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบินนก

แอร์ เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
06.20น.  เหิรฟ้าสู่เมืองฮานอยประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบินที ่DD3202 
07.50น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน า

ท่านเดินทางชม ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮานอย และน าท่านสู่ วัดเจ่ินกว๊อก ซ่ึงเป็นวดั
ท่ีเก่าแก่ของชาวพุทธท่ีเคยรุ่งโรจน์ในอดีต วดัน้ีตั้งอยูบ่ริเวณเกาะเล็กๆติดริมทะเลสาบจากนั้นเท่ียวชม วิหาร
วรรณกรรม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง ตัวอาคารและการตกแต่งด้านในสร้างตามหลักฮวงจุ้ย
เช่นเดียวกบัจีน 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลาวไก ใกลก้บัชายแดนจีน ตั้งอยูบ่นระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 
1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี เดินทางโดยรถบัสไปบนเส้นทางด่วนตัดใหม่ ที่เพิ่งเปิดใช้
เม่ือวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมาน่ีเอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถึงจังหวัดลาวไก และ 30 ก.ม. 
จากจังหวดัลาวไกถึงซาปา ใช้เวลาเดินทางเพยีงประมาณ 5ช.ม. เท่าน้ัน ซาปาเมืองเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เป็น
เมืองแห่งการพกัผอ่นเม่ือคร้ังฝร่ังเศสซ่ึงปกครองเวยีดนามอยูใ่นขณะนั้นไดม้าสร้างสถานีบนภูเขาข้ึนใน
ปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบ
สงบ และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัท่องเท่ียว จึงท าใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจาก
บรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยู่บริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พื้นท่ีในซาปาเต็มไปด้วยนา
ขั้นบนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอย่างมีเสน่ห์ นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดใน
อินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล (ระหว่างเดินทางมีจุดแวะพักรถให้ลูกค้าได้ท าภารกิจ
ส่วนตัว) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น อิสระช้อปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKET มีสินคา้ให้ท่านเลือกช้อปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
สินคา้พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ HOLIDAY SAPA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – ฮานอย – ทะเลสาบตะวนัตก –วดัเจิ่นกว๊อก – วหิารวรรณกรรม –  
ซาปา – LOVE MARKET เมืองซาปา 



 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาห่ามโหร่ง ซ่ึงเป็นภุเขาอยูก่ลางเมืองซาปา นกัท่องเท่ียวสามารถเดินเทา้ข้ึนไปเพื่อ
ชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา้ ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ท่ีมีความสูง
ถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขาท่ีอยูสุ่งสุดในอินโดจีน จนไดรั้บฉายาวา่เป็น หลงัคาแห่งอินโดจีน ใน
ระหวา่งท่ีเดินข้ึนภูเขาภูห่ามโหร่ง นกัท่องเท่ียวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไมแ้ละสวนหิน
ท่ีสวยงามตลอดการเดินทางเทา้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัจาดนั้นเท่ียวชม หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเทา้หรือ
นัง่รถยนตก์็ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต ์รถน าเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหนา้หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนั้นจึง
เดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บา้นเพื่อสัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมความสุขของ
ประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ท่ีพึ่งพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมี
บา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดร้านวางจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว(ลูกค้าสามารถ
น าส่ิงของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เส่ือผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม เป็นต้น)  จากนั้นน าท่าน 
เดินทางสู่ SILVER WATER FALL น ้ าตกสีเงิน เป็นน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขา
ฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร น าท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านตะวนั TA WANเท่ียวชมทิวทศัน์และสพานขา้มแม่น ้าท่ีท าดว้ยหวาย ในระหวา่งการเดินทางไป
หมู่บา้นตะวนั ท่านจะไดช้มนาดอน นาขั้นบนัได ตลอดเส้นทาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเปรียญเปรย
การเดินทางไปหมู่บา้นตะวนัน้ีวา่ กินลม ชมววิ น าเดินทางสู่ ตลาดซาปา ท่ีคึกคกัไปดว้ยผูค้น ชาวบา้นท่ี
แต่งกายประจ าเผา่แบบเต็มยศ ในตลาดมีขายทั้งของสด ผกั ผลไม ้ท่ีมีมากมาย บางส่วนก็จะเป็นผลไม้
น าเขา้จากเมืองจีน ร้านขายอาหาร อาทิ ก๋วยเต๋ียว ขา้วเกรียบปากหมอ้ อาหารตามสั่งสไตล์เวียดนาม 
เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ ของแฮนดเ์มดจากชาวเขา กระเป๋า ของท่ีระลึก ฯลฯ ราคาก็ต่อรองได ้  

 
 
 
 

วนัทีส่อง ซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง –หมู่บ้านก๊าตก๊าต – SILVER WATER FALL –หมู่บ้านตะวนั – 
ตลาดซาปา 



เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ HOLIDAY SAPA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทาง กลบัสู่ กรุงฮานอย ระหวา่งทาง แวะเมืองลาวไก เท่ียวชมเมืองลาวไก ชายแดนเวียดนาม-จีน
และเลือกซ้ือสินคา้ ผลไมเ้มืองจีน ท่ี ตลาด COC LEU MARKET  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมืองลาวไก 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย เดินทางโดยรถบัสไปบนเส้นทางด่วนตัดใหม่ ทีเ่พิง่เปิดใช้เม่ือวนัที ่21 
กนัยายนทีผ่่านมาน่ีเอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถึงจังหวดัลาวไก และ 30 ก.ม. จากจังหวดัลาว
ไกถึงซาปา ใช้เวลาเดินทางเพยีงประมาณ 5ช.ม. เท่าน้ัน 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม
และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน ้ า แสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์ ชีวติประจ าวนัของชาวเวียดนาม และต านานสถานท่ีส าคญัต่างๆ ในกรุงฮานอย 
น าท่านเข้าพกั ณ CWDHOTEL / FIRST EDEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไดอ่้านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนาม
พน้จากฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสอยู่ถึง 84 ปี น าท่านเขา้คารวะ
สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวนัจนัทร์และศุกร์ และปิดวนัท่ี 6 ก.ย. – 6 ต.ค. 57 เพื่อน าร่างลุงโฮไปอาบน ้ ายาใหม่) 
ภายในบรรจุศพอาบน ้ ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว จากนั้ นน าท่านชมท าเนียบ
ประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีรับรองแขกบา้นแขกเมือง และเดินเทา้
ต่อไปผา่นสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่นอ้ยท่ีลุงโฮปลูกไว ้ไปชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างดว้ย
ไมท้ั้งหลงั ยกพื้นสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทยสมยัก่อน เป็นที่พกัผอ่นและตอ้นรับแขก ชั้นบนเป็นห้อง
ท างานและห้องนอน จากนั้นเดินต่อไปชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่น
เสาตน้เดียวปักอยูใ่นสระบวั ประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อยา่ง 
มีต านานเล่าวา่“พระเจา้หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แม่กวนอิมประทบันัง่อยูบ่นใบบวั และส่งเด็กชาย

วนัทีส่าม       ซาปา – ลาวไก – COC LEU MARKET– ฮานอย–ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้ 

วนัทีส่ี่  ฮานอย – CITY TOUR HANOI – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน – ถนน 36 สาย 



ในออ้มแขนให้พระองค ์ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและไดใ้ห้ก าเนิดทายาทเพศชายพระองค์
ตามท่ีทรงสุบินจึงไดโ้ปรดใหส้ร้างวดัน้ีข้ึนมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจา้แม่กวนอิม” 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร SEN บุฟเฟ่ต์อาหารเวยีดนาม 

น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีต านานเล่าขานวา่ในสมยัท่ีเวยีดนามท าสงคราม
สู้รบกบัจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ท าใหเ้กิดความทอ้แท ้เม่ือมาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่ง
น้ีไดมี้ปาฏิหารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวิเศษมาให้พระองค ์และเม่ือพระองค์น าดาบไปต่อสู่กบัจีนก็
ไดช้ยัชนะกลบัมาท าให้บา้นเมืองสงบสุข เม่ือสงครามส้ินสุดพระองคก์็ไดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี 
น าท่านขา้มสะพานแสงอาทิตยข์า้มไปสู่เกาะหยก ชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจ้า
โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ท่ีมีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี 
จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้บน ถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของ
กิน ของใช้ อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่ห้อต่างๆ เช่น 
SAMSONITE, KIPLING, ROXY, BILLABONG 

17.30น. ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ 
20.50น. เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย เทีย่งบินที ่DD3207 
22.30น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

********************* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ********************** 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง 

(เดก็อายุต า่
กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มเีตียง 
(เดก็อายุต า่กว่า11

ปี) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ราคาไม่
รวมตั๋ว 

06-09 มกราคม 2560 12,900 12,900 12,900 2,500 9,900 

03-06 กมุพาพนัธ์ 2560 12,900 12,900 12,900 2,500 9,900 

10-13 กมุพาพนัธ์ 2560 14,900 13,900 13,900 3,500 11,900 



12-15 กมุพาพนัธ์ 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 10,900 

17-20 กมุพาพนัธ์ 2560 12,900 12,900 12,900 2,500 9,900 

24-27 กมุพาพนัธ์ 2560 12,900 12,900 12,900 2,500 9,900 

03-06 มนีาคม 2560 12,900 12,900 12,900 2,500 9,900 
10-13 มนีาคม 2560 12,900 12,900 12,900 2,500 9,900 

17-20 มนีาคม 2560 12,900 12,900 12,900 2,500 9,900 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและช าระค่าบริการ 

 กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร     ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 



ช่ือบัญชี       บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
เลขทีบ่ัญชี         175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วนั พร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษของทุกท่านท่ีตอ้งการเดิน
ทางตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้นหรือ ส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่ากว่า 6 
เดือน   

 

 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อ
แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณี
ใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ
ดงัน้ี 

o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ 
EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
ค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 



 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  
และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ ทางเรา
ยนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั
ของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน 

เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาด
บรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
 



ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่

คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบรษิัทไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบิน

เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

 


