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ชื่นชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน
สัมผัสการทานาขั้นบันไดที่หมู่บา้ น ก๊าตก๊าต
กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บา้ นตะวัน
ลิ้มรสอาหารทะเลช้อปปิ้ งไนท์บาซาร์ฮาลอง
คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ าถนน 36 สาย
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เดินทางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
พักซาปา 2 คืน//ฮานอย 1 คืน // ฮาลอง 1 คืน
โดยสายการบิน NOK AIR
วันแรก
04.00 น.

06.10น.
08.20น.

11.00 น.

สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก-วิ หารวรรณกรรม-ซาปาLOVE MARKET เมืองซาปา
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองชั้น3อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน
เหิรฟ้ าสู่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่DD3202
เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้ นนาท่านเดินทางชมทะเลสาบตะวันตก
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮานอย และ นาท่านสู่ วัดเจิ่นกว๊อก ซึ่งเป็ น
วัดที่เก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต วัดนี้ ตั้งอยูบ่ ริเวณเกาะเล็กๆติด
ริมทะเลสาบจากนั้ นเที่ยวชมวิหารวรรณกรรม เป็ นโรงเรียนของพวกขุน
นาง ตัวอาคารและการตกแต่งด้านในสร้างตามหลักฮวงจุย้ เช่นเดียวกับ
จีน
บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ ลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เดินทางโดย
รถบัสไปบนเส้นทางด่วนตัดใหม่ ที่ เพิ่งเปิ ดใช้เมื่ อวันที่ 21 กันยายนที่ ผ่านมา
นี่เอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถึงจังหวัดลาวไก และ 30 ก.ม. จาก
จังหวัดลาวไกถึ งซาปา ใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 5ช.ม. เท่านัน้ ซาปาเมือง
เล็กๆ แห่งนี้ เริ่มต้นเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งฝรัง่ เศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่
ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานี บนภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติ
มาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็ นที่รูจ้ กั
กันในหมู่นักท่องเที่ ยว จึงทาให้ปัจจุบันที่ นี่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก นอกจาก
บรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบ่ ริเวณนี้ ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้ นที่ในซาปา
เต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ ห์ นอกจากนี้ ยังมี
เทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ าทะเล
(ระหว่างเดินทางมีจุดแวะพักรถให้ลกู ค้าได้ทาภารกิจส่วนตัว)
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เย็น

ที่พกั
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น อิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาด LOVE MARKETมีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย
ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าพื้ นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้
อย่างจุใจ
HOLIDAY SAPAHOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน
ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บา้ นก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL –หมู่บา้ นตะวัน – ตลาดซา
ปา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ นทางสู่ ภูเ ขาห่ า มโหร่ง ซึ่ ง เป็ นภุ เ ขาอยู่ก ลางเมื อ งซาปา
นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้ นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซา
ปาในยามเช้า ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ที่มีความ
สูงถึ ง 3,143 เมตร ถือเป็ นยอดภูเขาที่อยู่สุงสุ ดในอินโดจีน จนได้รับ
ฉายาว่าเป็ น หลังคาแห่งอินโดจีน ในระหว่างที่เดินขึ้ นภูเขาภูห่ามโหร่ง
นั กท่องเที่ ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม้ สวนกล้วยไม้และสวนหินที่ สวยงามตลอด
การเดินทางเท้า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจาดนั้นเที่ยวชมหมู่บา้ น ก๊าตก๊าตหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิธี
ชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ า้ นนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบ
ขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บา้ นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนัง่
รถยนต์ก็ ได้ ในกรณี ที่ นั่งรถยนต์ รถนาเที่ ย วจะพาทุ กท่ า นมาที่ หน้า
หมู่บา้ นก๊าตก๊าต และจากนั้ นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่ งเป็ นถนน
ของหมู่ บ ้า นเพื่ อ สัม ผั ส กับ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ แ บบมความสุ ข ของ
ประชาชนชาวเขาพื้ นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดาเนิ นชีวิตอันเรียบ
ง่าย ตลอดการเดิ นทางเท้า จะมี บ ้านเรื อ นของชาวเขาที่ เ ปิ ดร้านวาง
จาหน่ ายสิ นค้าพื้ นเมื อง ของที่ ระลึ กแก่นักท่องเที่ ยว(ลูกค้าสามารถนาสิ่งของไป
บริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสือ่ ผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม เป็ นต้น)
จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ SILVER WATER FALL น้ าตกสีเงิน เป็ นน้ าตกที่สวยที่สุดใน
เมื อ งซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซี ปั น ซึ่ ง สามารถมองเห็ น ได้อ ย่ า งชัด เจนจาก
ระยะไกล มีความสูง 100 เมตร จากนั้นเดินทางสู่หมู่บา้ นตะวัน TA WANเที่ยวชม
ทิวทัศน์และสพานข้ามแม่น้ าที่ทาด้วยหวาย ในระหว่างการเดินทางไปหมู่บา้ นตะวัน
ท่านจะได้ชมนาดอน นาขั้นบันได ตลอดเส้นทาง นั กท่องเที่ ยวส่วนใหญ่จะเปรียญ
เปรยการเดินทางไปหมู่บา้ นตะวันนี้ ว่า กินลม ชมวิว
จากนั้ น เดินทางสู่ตลาดซาปา ที่คึกคักไปด้วยผูค้ น ชาวบ้านที่แต่งกาย
ประจาเผ่าแบบเต็มยศ ในตลาดมีขายทั้งของสด ผัก ผลไม้ ที่มีมากมาย
บางส่ ว นก็ จ ะเป็ นผลไม้น าเข้า จากเมื อ งจี น ร้า นขายอาหาร อาทิ

รหัสทัวร์ : THZ1-DD-VN-16NOV-25DEC16

เย็น
ที่พกั

ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเกรียบปากหม้อ อาหารตามสัง่ สไตล์เวียดนาม เครื่องแต่งกาย รองเท้า
ของแฮนด์เมดจากชาวเขา กระเป๋า ของที่ระลึก ฯลฯ ราคาก็ต่อรองได้
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY SAPAHOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮาลอง–ฮาลองไนท์บาซ่าร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นออกเดินทาง กลับสู่กรุงฮานอย ระหว่างทาง แวะเมืองลาวไก เที่ยวชมเมือง
ลาวไก ชายแดนเวียดนาม-จีนและเลือกซื้ อสินค้า ผลไม้เมืองจีน ที่ ตลาด COC LEU
MARKET
11.00น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองลาวไก
นาท่ านเดินทางสู่ ฮาลอง เบย์ ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
4.30-5ช.ม. ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั ่งส่วนใหญ่จะ
เป็ นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล แวะพักผ่อนคลายอิริยาบท เข้าห้องน้ า
และให้ท่านได้รับชม บัวหิมะ สินค้าของเวียดนามท่านสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้า ช่วย
อุดหนุ นสินค้าได้ตามอัธยาศัย.... ถึงฮาลองเบย์
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ อสินค้าที่ฮาลองไนท์บาซาร์ มีสินค้าพื้ นเมืองเวียดนามและ
สินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสาหรับซื้ อเป็ นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม
ไม้หอมแกะสลัก เสื้ อผ้า ผ้าพันคอ เสื้ อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
ที่พกั
VAN HAI HOTEL / BLUE SKY HOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ าสวรรค์-ฮานอย-ระบาหุ่นกระบอกน้ า
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไปท่าเรือโห่ง ไก ที่เช้าตรู่แบบนี้ จะพลุกพล่านไปด้วยผูค้ น รถบัสเล็กใหญ่
ที่มาส่ง นั ก ท่อ งเที่ยวขึ้ นเรือ เรือ จะเป็ นเรือไม้โบราณ มีหอ้ งน้ า
ห้องครัว และดาดฟ้ าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่งหน้าไปชมถ้า เรือ
จะจอดให้ลง และออกไปรอรับท่านอีกท่าหนึ่ งโดยไม่วกกลับมา
ที่เดิม นาท่านชมถ้ าสวรรค์ ภายในถ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ
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11.00น.

บ่าย

เย็น

ที่พกั
วันที่หา้

เช้า

ประดับ ไปด้ว ยไฟหลากหลายสี สัน ท าให้ม องเห็ น เป็ นรู ป ทรงต่ า งๆ กัน ไปตาม
จินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลับไปขึ้ นเรือต่อ
ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พนั
กว่าเกาะในอ่าว ซึ่งยูเนสโก้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ 17 ธันวาคม 2537และไฮ
ไลท์ของที่นี่เรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับเกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮา
ลอง
รับประทานอาหารในเรือ เมนูซีฟู๊ด
จากนั้ นน าท่ านชมผลิ ตภัณฑ์ สินค้าจากเยื่อไผ่ ซึ่ ง เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ สามารถใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน เช่น หมอน ผ้าห่ม เสื้ อผ้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดโต๊ะ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
เป็ นต้น
กลับถึงท่าเรือ และเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช.ม.
ครึ่งทางแวะเข้าห้องน้ าและให้ท่านได้รับชมหยก สินค้าของเวียดนามท่านสามารถ
เลือกซื้ อสินค้า ช่วยอุดหนุ นสินค้าได้ตามอัธยาศัย...ถึงฮานอย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชมการแสดงระบาตุก๊ ตาหุ่นกระบอกน้ า ศิลปกรรมประจา
ชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดี ยวในโลก ชม
ความสามารถในการเชิด หุ่น กระบอกจากในน้ า แสดงเกี่ ย วกับ
เรื่ องราวในประวัติ ศาสตร์ ชี วิ ตประจ าวันของชาวเวี ยดนาม และ
ตานานสถานที่สาคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย
CWD HOTEL / FIRST EDEN HOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน
ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทาเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดียเ์ สาเดียว
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไปจัตุรสั บาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพ
ของเวียดนามพ้นจากฝรัง่ เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึ้ นของฝรัง่ เศส
อยูถ่ ึง 84 ปี นาท่านเข้าคารวะสุสานโฮจิมินห์(ปิ ดทุกวันจันทร์และศุกร์ และปิ ดวันที่ 5 ก.ย. –
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15 พ.ย. เพื่ อนำร่ำงลุงโฮไปอำบนำ้ ยำใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน้ ายาของท่านโฮจิมินห์นอน
สงบอยูใ่ นโลงแก้ว จากนั้นนาท่านชมทาเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง
ปั จจุบันเป็ นสถานที่รบั รองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรื่นเขียวขจี
ไปด้วยต้นไม้ใหญ่นอ้ ยที่ลุงโฮปลูกไว้ ไปชมบ้านพักลุงโฮที่สร้างด้วยไม้ท้ังหลัง ยกพื้ นสูงมี
ใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่ อน เป็ นที่พกั ผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็ นห้องทางานและ
ห้องนอน จากนั้ นเดิ นต่ อไปชมวัด เจดี ยเ์ สาเดี ยว เป็ นศาลาเก๋ ง จีนหลังเดี ยวขนาดเล็ ก
ตั้งอยูบ่ นเสาต้นเดียวปั กอยูใ่ นสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร
ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีตานานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิม
ประทับนั ่งอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้
อภิเษกสมรสและได้ให้กาเนิ ดทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบินจึงได้โปรดให้สร้างวัด
นี้ ขึ้ นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม”
เที่ยง
รับประทานอาหารในภัตตาคาร(6) SEN บุฟเฟ่ ต์อาหารเวียดนาม
บ่าย
นาท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตานานเล่าขานว่าใน
สมั ย ที่ เ วี ย ดนามท าสงครามสู ้ร บกั บ จี น กษั ต ริ ย ์แ ห่ ง
เวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทาให้เกิดความท้อแท้
เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปาฏิหารย์ เต่าขนาด
ใหญ่มากได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ และเมื่อพระองค์
นาดาบไปต่อสู่กับจีนก็ได้ชัยชนะกลับมาทาให้บา้ นเมื อง
สงบสุข เมื่อสงครามสิ้ นสุดพระองค์ก็ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นาท่านข้าม
สะพานแสงอาทิตย์ขา้ มไปสู่เกาะหยก ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย
ศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่ มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ น
เต่าที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้ นอิสระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าบนถนน 36 สาย
ที่ ขายสิ นค้า หลากหลายประเภท ทั้ง ของที่ ร ะลึ ก ของกิ น ของใช้ อาทิ เครื่ อ งเขิน
หมวกงอบญวน เซรามิ ก ภาพเขี ย น กระเป๋ าก๊อ ปปี้ ยี่ ห อ้ ต่ า งๆ เช่ น Samsonite,
Kipling, Roxy, Billabong
17.30น. ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ
20.50น. เดินทางสูส่ นามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ DD3207
22.30น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

16-20 พฤศจิกายน 2559
14-18 ธันวาคม 2559
21-25 ธันวาคม 2559

14,900
14,900
15,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต ่ากว่า11ปี )

(เด็กอายุต ่ากว่า11ปี )

14,900
14,900
15,900

14,900
14,900
15,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตั ๋ว

3,500
3,500
4,500

10,900
10,900
11,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ า รถรั บ -ส่ ง และน าเที่ ย วตาม
รายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตาม
รายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริ การตลอด
การเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่ า ใช้จ่า ยส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ทาหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า
โทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่
เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.
2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย
21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง
กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดิ นทาง
ในทัวร์น้ันๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00
น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต ้อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อ เลื่ อ นการเดิ น ทาง
นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่ อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืน
เงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00
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น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
15 ท่ า น โดยจะแจ้ง ให้กับนั กท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่ วงหน้า อย่ า งน้อย 7 วันก่ อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวี
ซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสี ย หายหรื อค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่ เ พิ่มขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุด
งาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

รหัสทัวร์ : THZ1-DD-VN-16NOV-25DEC16
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือ
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่ มีลักษณะคล้ายกับ อาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

