ชื่นชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน
สัมผัสการทานาขั้นบันไดที่หมู่บา้ น ก๊าตก๊าต
กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บา้ นตะวัน
ผ่อนคลายกับสายน้ า ที่น้ าตก SILVER WATER FALL
คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ าถนน 36 สาย

เดินทางเดือนสิงหาคม- ธันวาคม 2559
พักซาปา 2 คืน//ฮานอย 1 คืน
โดยสายการบิน NOK AIR

วันแรก
สน าม บิ น ดอน เมื อง-ฮาน อย-ท ะเลสาบตะวั น ตก -วั ด เจิ่ น กว๊ อ ก -วิ ห าร
วรรณกรรม-ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
04.00 น. พร้อ มกั น ที่ ส นามบิ น นานาชาติ ด อนเมื อ ง ชั้ น 3อาคารผู ้โ ดยสารระหว่ า งประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบิ นนกแอร์เจ้าหน้าที่ ของบริษัท ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
06.20น. เหิรฟ้ าสู่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่DD3202
07.50น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้ นนาท่านเดินทางชมทะเลสาบตะวันตกทะเลสาบที่ใหญ่
ที่ สุดของเมืองฮานอย และ นาท่านสู่ วัดเจิ่นกว๊อก ซึ่ งเป็ นวัดที่ เก่าแก่ของชาวพุทธที่ เคย
รุ่ งโรจน์ ในอดี ต วัดนี้ ตั้ งอยู่ บริ เวณเกาะเล็ กๆติ ดริ มทะเลสาบจากนั้ นเที่ ย วชมวิ ห าร
วรรณกรรม เป็ นโรงเรียนของพวกขุนนาง ตัวอาคารและการตกแต่งด้านในสร้างตาม
หลักฮวงจุย้ เช่นเดียวกับจีน
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ลาวไก ใกล้กบั ชายแดนจีน ตั้งอยูบ่ นระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี (เดินทางโดยรถบัสไปบนเส้นทางด่วนตัดใหม่ ที่เพิ่ง
เปิ ดใช้เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผา่ นมานี่เอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถึงจังหวัดลาวไก และ
30 ก.ม. จากจังหวัดลาวไกถึงซาปา ใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 5ช.ม. เท่ านัน้ ) ซาปาเมืองเล็กๆ
แห่งนี้ เริ่มต้นเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งฝรัง่ เศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้ นได้มาสร้างสถานี
บนภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจา เพราะอากาศดี
และเงียบสงบ และเริ่มเป็ นที่ รูจ้ กั กันในหมู่นักท่องเที่ ยว จึงทาให้ปัจจุบันที่นี่ได้รบั ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก
นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบ่ ริเวณนี้ ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้ นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนา
ขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ ห์ นอกจากนี้ ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโด
จีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ าทะเล
(ระหว่างเดินทางมีจุดแวะพักรถให้ลกู ค้าได้ทาภารกิจส่วนตัว)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น อิ สระช้อปปิ้ งที่ ตลาด LOVE MARKET มี สิ นค้าให้ท่านเลื อกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
สินค้าพื้ นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ
ที่พกั
HOLIDAY SAPAHOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง
ซาปา

ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บา้ นก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL –หมู่บา้ นตะวัน – ตลาด

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ภู เขาห่ ามโหร่ง ซึ่ ง เป็ นภุ เขาอยู่ก ลางเมื อ งซาปา
นั กท่องเที่ ยวสามารถเดินเท้าขึ้ นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาใน
ยามเช้า ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ที่มีความสูงถึง 3,143
เมตร ถื อเป็ นยอดภูเขาที่ อยู่สุงสุ ดในอินโดจีน จนได้รบั ฉายาว่าเป็ น หลังคา
แห่งอินโดจีน ในระหว่างที่เดินขึ้ นภูเขาภูห่ามโหร่ง นั กท่องเที่ ยวสามารถแวะ
ชมสวนดอกไม้ สวนกล้วยไม้และสวนหินที่สวยงามตลอดการเดินทางเท้า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจาดนั้ นเที่ยวชมหมู่บา้ น ก๊าตก๊าตหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิธี
ชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้ นนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
การเดินทางไปหมู่บา้ นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั ง่ รถยนต์ก็ได้ ใน
กรณี ที่นั่งรถยนต์ รถนาเที่ ยวจะพาทุ กท่ านมาที่ หน้าหมู่บ า้ นก๊าตก๊าต และ
จากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็ นถนนของหมู่บา้ นเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่แบบมความสุขของประชาชนชาวเขาพื้ นเมือง ที่พึ่ งพาธรรมชาติ
ในการด าเนิ น ชี วิ ต อัน เรี ย บง่ า ย ตลอดการเดิ น ทางเท้า จะมี บ ้า นเรื อ นของ
ชาวเขาที่ เปิ ดร้า นวางจ าหน่ ายสิ น ค้า พื้ นเมื อ ง ของที่ ร ะลึ ก แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
(ลูกค้าสามารถนาสิ่งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ ม รองเท้า ขนม เป็ นต้น)
จากนั้ นนาท่ าน เดินทางสู่ SILVER WATER FALL น้ าตกสีเงิน เป็ นน้ าตกที่ สวยที่ สุดในเมื องซาปา ไหลจาก
ยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร จากนั้นเดินทางสู่
หมู่ บา้ นตะวัน TA WANเที่ ยวชมทิ วทัศน์ แ ละสพานข้ามแม่ น้ าที่ ท าด้วยหวาย ในระหว่างการเดิ นทางไป
หมู่บา้ นตะวัน ท่านจะได้ชมนาดอน นาขั้นบันได ตลอดเส้นทาง นั กท่องเที่ ยวส่วนใหญ่จะเปรียญเปรยการ
เดินทางไปหมู่บา้ นตะวันนี้ ว่า กินลม ชมวิว
จากนั้ น เดินทางสู่ตลาดซาปา ที่ คึกคักไปด้วยผูค้ น ชาวบ้านที่แต่งกายประจา
เ ผ่ า
แบบเต็มยศ ในตลาดมีขายทั้งของสด ผัก ผลไม้ ที่มีม ากมาย บางส่วนก็จะเป็ น
ผลไม้นาเข้าจากเมืองจีน ร้านขายอาหาร อาทิ ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเกรียบปากหม้อ
อาหารตามสัง่ สไตล์เวี ยดนาม เครื่ อ งแต่ งกาย รองเท้า ของแฮนด์เมดจาก
ชาวเขา กระเป๋า ของที่ระลึก ฯลฯ ราคาก็ต่อรองได้

เย็น
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY SAPAHOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮานอย–ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นออกเดินทาง กลับสู่กรุงฮานอย ระหว่างทาง แวะเมืองลาวไก เที่ยวชมเมืองลาวไก ชายแดน
เวียดนาม-จีนและเลือกซื้ อสินค้า ผลไม้เมืองจีน ที่ตลาด COC LEU MARKET
11.00น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองลาวไก
จากนั้ นเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย (เดินทางโดยรถบัสไปบนเส้นทางด่วนตัดใหม่ ที่ เพิ่งเปิ ดใช้
เมื่ อวันที่ 21 กันยายนที่ ผ่านมานี่ เอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถึงจังหวัดลาวไก และ 30
ก.ม. จากจังหวัดลาวไกถึงซาปา ใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 5ช.ม. เท่านัน้ )
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นชมการแสดง ระบาตุก๊ ตาหุ่นกระบอกน้ า ศิลปกรรมประจาชาติ
เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถ
ใน
การเชิดหุ่นกระบอกจากในน้ า แสดงเกี่ ยวกับ เรื่ องราวในประวัติศาสตร์
ชีวิตประจาวันของชาวเวียดนาม และต านานสถานที่ ส าคัญต่ างๆ ในกรุ ง
ฮานอย
ที่พกั CWDHOTEL / FIRST EDEN HOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ ฮานอย – CITY TOUR HANOI-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไป จัตุรสั บาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้น
จากฝรัง่ เศสเมื่ อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมื องขึ้ นของฝรัง่ เศสอยู่ถึง 84 ปี นาท่ านเข้าคารวะ
สุสานโฮจิมินห์ (ปิ ดทุกวันจันทร์และศุกร์ และปิ ดวันที่ 5 ก.ย. – 5 ธ.ค. 59 เพื่ อนำร่ำงลุงโฮไปอำบนำ้ ยำใหม่)
ภายในบรรจุศพอาบน้ ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยูใ่ นโลงแก้ว จากนั้นนาท่านชมทาเนียบประธานาธิบดี
อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปั จจุบนั เป็ นสถานที่รบั รองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่ม
รื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ลุงโฮปลูกไว้ ไปชมบ้านพักลุงโฮที่สร้างด้วยไม้ท้ังหลัง ยกพื้ นสูงมีใต้ถุน
เหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็ นที่พกั ผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็ นห้องทางานและห้องนอน จากนั้นเดิน

ต่ อ ไปชมวัด เจดี ย เ์ สาเดี ย ว เป็ นศาลาเก๋ งจี น หลัง เดี ย วขนาดเล็ ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดี ยวปั กอยู่ในสระบั ว
ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีตานานเล่าว่า“พระเจ้าหลี
ไทโตทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนัง่ อยูบ่ นใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่
นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้ให้กาเนิ ดทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบินจึงได้โปรดให้สร้างวัดนี้
ขึ้ นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม”
เที่ยง
รับประทานอาหารในภัตตาคาร(6) SEN บุฟเฟ่ ต์อาหารเวียดนาม
นาท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตานานเล่าขานว่าในสมัยที่เวียดนามทาสงคราม
สูร้ บกับจีน กษัตริยแ์ ห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทาให้เกิดความท้อแท้ เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้
ได้มีปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มากได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ และเมื่อพระองค์นาดาบไปต่อสู่กบั จีนก็ได้ชยั
ชนะกลับมาทาให้บา้ นเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้ นสุดพระองค์ก็ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นาท่านข้าม
สะพานแสงอาทิ ตย์ขา้ มไปสู่เกาะหยก ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายใน
ประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามี อาคารหลังเล็ กๆ ที่ มี
เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นเต่าที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้ นอิสระ
ให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าบนถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท
ทั้งของที่ ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก
ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ ยีห่ อ้ ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
17.30น. ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ
20.50น. เดินทางสูส่ นามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ DD3207
22.30น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็กมีเตียง

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

29ก.ค.-1 ส.ค.2559
12-15 ส.ค. 2559
26-29 ส.ค. 2559
9-12 ก.ย. 2559
16-19 ก.ย. 2559
23-26 ก.ย. 2559
30ก.ย.–3ต.ค.2559
14-17 ต.ค. 2559
23-26 ต.ค. 2559
28–31 ต.ค. 2559
25-28 พ.ย. 2559
2-5 ธันวาคม 2559
4-7 ธันวาคม 2559
16-19 ธ.ค. 2559
23-26 ธ.ค. 2559
25-28 ธ.ค. 2559

8,888
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
15,900
15,900
13,900
14,900
14,900

8,888
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
15,900
15,900
13,900
14,900
14,900

(เด็กอายุต ่ากว่า11ปี )

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาไม่
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า11ปี )

8,888
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
15,900
15,900
13,900
14,900
14,900

8,888
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
3,500
3,500
4,500
3,500
3,500
4,500
4,500
3,500
4,500
4,500

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
10,900
10,900
12,900
10,900
10,900
12,900
12,900
10,900
11,900
11,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผูโ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่ าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มิ นิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่ มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ต อ้ งการขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ้มี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ
อานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญ ชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงิน เข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการันตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษั ท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษั ทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง

นั กท่องเที่ ยวทุ กท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ดจากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมี ซิปล็ อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1
ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์มากกว่ าที่ ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

