
 
 
 
 

 
GO1-HANFD002         หนา้ 1 จาก 6 

เวยีดนามเหนอื... มอคโช (moc chau)….SaPa(FANSIPAN)....      

3วนั 2คนื  โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

 

 

 

            

1. ชม Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขา 
2. ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงทีสุ่ดในอินโดจนี  
3. ชมมอคโช (Moc Chau) จงัหวดั Son Laทีข่ึน้ชือ่วา่ NEW DESTINATION 
4. ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย 
5. อิสระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มสีินคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ของที ่      
ระลึกตา่งๆ ฯลฯ  
6.เทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสินคา้ทอ้งถิน่ 
 7.มบีรกิาร Free WiFi บนรถ  

 

 
กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่18-20,25-27  มกราคม 2562 
วนัที ่15-17 กุมภาพนัธ ์2562 
วนัที ่08-10 ,15-17 มนีาคม 2562 
วนัที ่05-07,19-21,26-28 เมษายน 2562 
วนัที ่01-03  พฤษภาคม 2562 
วนัที ่02-04,03-05,10-12,24-26 พฤษภาคม 2562 

 
12,888.- 

12,888.- 
12,888.- 
12,888.- 

14,888.- 
12,888.- 

 

 

ราคาเพยีง12,888.- 

GTHAN FD002 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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   เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ่า  

1. 

กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)– ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-

ชมทะเลสาบคนืดาบ  -ชมวดั หง๊อกเซนิ  -อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 

สาย- MOC CHAU 

✈ O O 
Green Star 

Hotel  (ระดบั 3 ดาว)  พกั

ท ีม่อคโช 1 คนื 

2. MOC CHAU –ชมทุง่ดอกไมม้อคโช – เมอืงซาปา O O O 
HOLIDAY SAPA HOTEL 

(ระดบั 3 ดาว) พกัซาปา 1 

คนื 

3. 
ซาปา- Cat Cat Village - Fansipan -กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยาน

ดอนเมอืง) 
O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที่ 1: 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมอืง)– ฮานอย (สนามบนินอยไบ)--ชมทะเลสาบคนืดาบ  -
ชมวดั หงอ๊กเซนิ  -อสิระช้อบป้ิงถนน 36 สาย- MOC CHAU 

04.00 น. 
 

พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดย

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอ ิแอรเ์วยส์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

ใหก้ารตอ้นรับ 

07.00 น.    อท่านเหนิฟ้าสู่ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

กลางวนั 
 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้ตวัเมอืง ฮานอย  

ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนีม้ตํีานานกล่าวว่า ในสมัยทีเ่วยีดนาม 
ทําสงครามสูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะ
ทหาร 
จากจนีไดสั้กท ี ทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทยั เมือ่ไดม้าล่องเรอืท ีท่ะเลสาบแห่งนี ้ ไดม้เีต่าขนาดใหญ่ตัวหนึง่
ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ทําสงครามกับประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ด ้
กลับไปทําสงครามอกีครัง้ และ ไดรั้บชัยชนะเหนอืประเทศจนีทําใหบ้า้นเมอืงสงบสุข เมือ่เสร็จศกึสงคราม

แลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี ้นําท่านขา้ม สแีดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคนืดาบ  

ชมวดั หง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่

ว่า เต่าตัวนี ้คอืเต่าศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวท ีอ่าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้าเป็นเวลาชา้นาน 
จากน ัน้เชญิทา่น อิสระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ  
 

ชว่งบา่ย : 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู่มอคโช (Moc Chau) จงัหวดั Son La  
(ใชเ้วลา ประมาณ 4 ช ัว่โมง) ขึน้ชือ่วา่ NEW DESTINATION เป็นจุดหมายปลายทางทีเ่หมาะสาหรับ
การเดนิทางระยะสัน้ ๆ เหนอืระดับนา้ทะเล 1,050 เมตร เป็นทีร่าบกวา้งใหญ่ของเนนิเขาทีเ่ป็นทุ่งหญา้เขยีว
ชอุ่มท ีก่วา้งและสวยงาม ในเขตภูเขาของภาคเหนอื มสีภาพภูมอิากาศทีพ่อสมควร อุณหภูมจิะลดลงในช่วง
ฤดูรอ้นอุณหภูมเิฉลีย่ 20 องศาเซลเซยีสอากาศหนาวจัดในฤดูใบไมร่้วงอากาศหนาวจัดและหนาวจัดในฤดู
ใบไมผ้ล ิ ทีน่ ีใ่นฤดูหนาวหรอืฤดูใบไมผ้ลฤิดูท ีส่วยทีสุ่ดในเมอืง(เริม่เดอืนก.ย-ก.พ) และยังชนกลุ่มนอ้ยเชือ้
ชาต ิ12 กลุ่ม อาศัยรวมกันอยู่ท ีเ่มอืงนี ้ใหท้่านไดด้ืม่ด่ากับทัศนยีภาพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของดอกไมบ้าน พื้นที่
รอบๆ ของเมอืง 



 
 
 
 
 
 

 
GO1-HANFD002        หนา้ 3 จาก 6 

 3 จาก 6 
 

  

ค่ํา 

บรกิารอาหารเย็น ณ ณ ภตัตาคาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย  
อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชม สัมผัสอากาศเย็น ชมสวนชาไร่บันได สวยงามตามธรรมชาต ิ รอบๆโรงแรมท่านจะพบ
บา้นเรอืนของแมว้ เผ่าต่างๆ ชมวธิชีวีติความเป็นอยู่ ทีไ่ม่เคยเห็นทีไ่หน 
 

 
ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พื้นเมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า ไมห้อม
แกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยืดลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พื้นเมอืงต่างๆ มากมาย 
 

 นํานําคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Green Star Hotel  (ระดบั 3 ดาว)  พกัทีม่อคโช 1 คนื 

 

วนัที่ 2: MOC CHAU –ชมทุ่งดอกไมม้อคโช – เมอืงซาปา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเชา้ เดนิทางสู่ลาวไก(ซาปา) 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม นาท่านเดนิทางสู่ ทุง่ดอกไมม้อคโช ทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ประมาณ 1,600 
เฮกตาร ์ในฤดูหนาวพื้นท ีเ่ต็มไปดว้ยหมอกปกคลุมไปดว้ยดอกทานตะวันป่าสสีม้หลากสรีวมกับดอกเซ็ทสี

แดงทีบ่านตามแนวถนน เมือ่ฤดูใบไมผ้ลมิาถงึ Moc Chau สว่างไสวดว้ยฟักทองสขีาวทีเ่ต็มไปดว้ยสสัีนและ

ดอกไมแ้อปรคิอท แสงแดดอันอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วท ีร่าบกวา้งใหญ่ ไกลออกไปทุ่งดอกมัสตารด์สขีาวแผ่
กระจายไปไกลทีสุ่ดเท่าท ีต่าสามารถมองเห็นคลานผ่านเนนิเขาทีล่าดเอยีง อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพสวยๆ ใน
ทุ่งดอกไมท้ ี ่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและนาขัน้บันได ดอกไมจ้ะส่งกลิน่หอมทั่วทุ่ง (ดอกไมแ้ละผลไมจ้ะผลบิาน

ตามฤดูกาล ของแต่ละเดอืนทีท่่านเดนิทางไปเทีย่ว) ทาใหก้ารเดนิทางมาถงึในเมอืง Moc Chau ท่าน

สามารถเทีย่วชมภูมปิระเทศและเรยีนรูวั้ฒนธรรมดัง้เดมิของชาวไทยชาวมองโกลและคนอืน่  ๆ  ทีอ่าศัยอยู่ใน
พื้นท ีน่ ีไ้ด ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ลาวไก(ซาปา) 
นําทาน เดนิทางสู่เมอืงซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลยีนเซนิ ไปยังเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถูก
ใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที ่ เขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และได ้
มกีารสรา้งสถานภูีเขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขุนเขานอ้ยใหญ่จงึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี 
ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเท ีย่วซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในเวยีดนาม 
โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโค๊ชปรับอากาศ 

ค่ํา 
 

บรกิารอาหารเย็น ณ ณ ภตัตาคารใหท้่านอสิะเท ีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสนิคา้
ทอ้งถ ิน่และชมบรรดาเหล่าชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตัวกัน 
อยู่ทีน่ ี ่ดว้ยเครือ่งแต่งกายประจําเผ่าต่างๆ จากน ัน้นําทา่น Check-in เขา้ทีพ่กั 
ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พื้นเมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า ไมห้อม
แกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยืดลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พื้นเมอืงต่างๆ มากมาย 
 

 นํา  นําคณะเขา้สู่ท ีพ่กั  HOLIDAY SAPA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) พกัซาปา 1 คนื 

 

วนัที่ 3: 
ซาปา- Cat Cat Village - Fansipan -ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน

ดอนเมอืง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่าน สู่หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาใน

หมู่บา้นนีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได 
นําท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงทีสุ่ดในอนิโดจนี ฟานซปัินยอดเขาสูงสุดแห่ง

เวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนี จนไดรั้บการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอนิโดจนี” บนความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสูงอย่างยิ่ง สภาพป่าก็ยังคงมคีวาม
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สมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก ทว่าการเดนิเทา้สู่ยอดเขาแห่งนีไ้ม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางที่

ค่อนขา้งชัน จนมเีฉพาะผูพ้ิสมัยการเดนิป่าจากทั่วโลกเลอืกเป็นจุด หมายปลายทางสําหรับการทดสอบ

กําลังใจและชืน่ชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี (น่ังกระเชา้ขึน้สู่ยอดเขาฟานซปัีน) 

กลางวนั 
      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 

 จากน ัน้นาทา่นเดนิทางกลบัสู่กรุงฮานอย (ใชเ้วลาเดนิทาง 4-5 ชม) 

ค่ํา รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสู่ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

20.50 น. ออกเดนิทางกลับสู่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD645 

22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดท้ ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

** หากทา่นท ีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท ีเ่จา้หนา้ท ีท่กุคร ัง้ก่อนทําการออกต ั๋วเน ื่องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางท ีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ต้องม ีจดหมายย ินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํ่า 6 หนา้  

 

 
 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน *** 
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โปรแกรม : เวียดนามเหนอื มอคโช (moc chau) SaPa(FANSIPAN)  3 วนั 2 คนื  
BYFD   (GO1HAHFD002) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ท่าน 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมตั๋วท่าน

ละ 

18-20  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

25-27  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

15-17  กุมภาพนัธ์ 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

08-10 มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

15-17 มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

05-07 เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

19-21 เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

26-28 เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

01-03 พฤษภาคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,500 9,588.- 

02-04 พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

03-05 พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

10-12 พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

24-26 พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 2,500 7,588.- 

(INFANT)  สําหรบั"ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นล่ะ3,000.-บาท / ทา่น  

 
 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  

 

1. ค่าตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ  

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. นํ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท่้านละ 1 ใบ (นํ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณเีกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื่อง

สุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกับทางบริษัทได ้ **  

 - เบีย้ประกันเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
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   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์ 

9. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3%  

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดนิทาง,            ค่าน้ําหนักเกนิจากทาง

สายการบนิกําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมี

ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 600 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน 

4. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า  15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนกําหนดเน่ืองจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเคร่ืองบนิมฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันก่อนเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนังสือเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ์

ในการคืนค่ามัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจํานวนท ีบ่รษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ท่านข ึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการหักค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระค่าบรกิารในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์น

การหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่เกดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ ิ์

ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
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