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เวยีดนามเหนอื                                                                                 

มอคโช (moc chau)-SaPa (FANSIPAN) 3วนั2คนื                                 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. ชม Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขา 
2. ยอดเขาฟานซปีนัสงู 3,143 เมตร สงูทีส่ดุในอนิโดจนี  
3. ชมมอคโช (Moc Chau) จงัหวดั Son Laทีข่ ึน้ชือ่วา่ NEW DESTINATION 
4. ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย 
5. อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที ่      

ระลกึตา่งๆ ฯลฯ  
6.  เทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสนิคา้ทอ้งถิน่ 
7.  มบีรกิาร Free WiFi บนรถ  

 

ราคาเพยีง12,888.- 
 

GTHAN FD002 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่25-27 มกราคม 2562 
วนัที ่15-17 กมุภาพนัธ ์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.- 

 
 

 

    เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)– ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-
ชมทะเลสาบคนืดาบ  -ชมวดั หงอ๊กเซนิ  -อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 

สาย- MOC CHAU 
✈ O O 

Green Star 
Hotel  (ระดบั 3 ดาว)  พกั

ทีม่อคโช 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 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)– ฮานอย (สนามบนินอยไบ)--ชมทะเลสาบคนื
ดาบ  -ชมวดั หงอ๊กเซนิ  -อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย- MOC CHAU 

04.00 น. 
 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดย

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อ ิแอรเ์วยส์ โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรับ 

07.00 น.    อทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

กลางวนั 
 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ตวัเมอืง ฮานอย  

ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นีม้ตี านานกลา่ววา่ ในสมยัทีเ่วยีดนาม 
ท าสงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะ
ทหาร 
จากจนีไดส้กัท ี ท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแหง่นี ้ ไดม้เีตา่ขนาดใหญต่วั
หนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์ เพือ่ท าสงครามกบัประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ 
พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอกีครัง้ และ ไดรั้บชยัชนะเหนอืประเทศจนีท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จ
ศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี ้น าทา่นขา้ม สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนื

ดาบ  
ชมวดั หงอ๊กเซนิ วดัโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ ่ซึง่มคีวามเชือ่
วา่ เตา่ตัวนี ้คอืเตา่ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน 
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จากน ัน้เชญิทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า 
เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ  
 

ชว่งบา่ย : 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าทา่นเดนิทางสูม่อคโช (Moc Chau) จงัหวดั Son La  
(ใชเ้วลา ประมาณ 4 ช ัว่โมง) ขึน้ชือ่วา่ NEW DESTINATION เป็นจดุหมายปลายทางทีเ่หมาะสาหรับ
การเดนิทางระยะสัน้ ๆ เหนอืระดับนา้ทะเล 1,050 เมตร เป็นทีร่าบกวา้งใหญข่องเนนิเขาทีเ่ป็นทุง่หญา้เขยีว
ชอุม่ทีก่วา้งและสวยงาม ในเขตภเูขาของภาคเหนอื มสีภาพภมูอิากาศทีพ่อสมควร อณุหภมูจิะลดลงในชว่ง
ฤดรูอ้นอณุหภมูเิฉลีย่ 20 องศาเซลเซยีสอากาศหนาวจัดในฤดใูบไมร้ว่งอากาศหนาวจัดและหนาวจัดในฤดู
ใบไมผ้ล ิทีน่ีใ่นฤดหูนาวหรอืฤดใูบไมผ้ลฤิดทูีส่วยทีส่ดุในเมอืง(เริม่เดอืนก.ย-ก.พ) และยงัชนกลุม่นอ้ยเชือ้
ชาต ิ 12 กลุม่ อาศัยรวมกนัอยูท่ีเ่มอืงนี ้ ใหท้า่นไดด้ืม่ดา่กบัทัศนยีภาพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของดอกไมบ้าน 
พืน้ทีร่อบๆ ของเมอืง 
 

ค า่ 

บรกิารอาหารเย็น ณ ณ ภตัตาคาร หลังอาหารพักผอ่นตามอธัยาศัย  
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชม สมัผัสอากาศเย็น ชมสวนชาไรบ่นัได สวยงามตามธรรมชาต ิ รอบๆโรงแรมทา่นจะ
พบบา้นเรอืนของแมว้ เผา่ตา่งๆ ชมวธิชีวีติความเป็นอยู ่ทีไ่มเ่คยเห็นทีไ่หน 
 

 
ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า ไม ้
หอมแกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 
 

 น าน าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Green Star Hotel  (ระดบั 3 ดาว)  พกัทีม่อคโช 1 คนื 

 

วนัที ่2: MOC CHAU –ชมทุง่ดอกไมม้อคโช – เมอืงซาปา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเชา้ เดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม นาทา่นเดนิทางสู ่ทุง่ดอกไมม้อคโช ทุง่หญา้ขนาดใหญป่ระมาณ 
1,600 เฮกตาร ์ในฤดหูนาวพืน้ทีเ่ต็มไปดว้ยหมอกปกคลมุไปดว้ยดอกทานตะวันป่าสสีม้หลากสรีวมกบัดอก
เซท็สแีดงทีบ่านตามแนวถนน เมือ่ฤดใูบไมผ้ลมิาถงึ Moc Chau สวา่งไสวดว้ยฟักทองสขีาวทีเ่ต็มไปดว้ย
สสีนัและดอกไมแ้อปรคิอท แสงแดดอนัอบอุน่แผซ่า่นไปทั่วทีร่าบกวา้งใหญ ่ไกลออกไปทุง่ดอกมสัตารด์สี
ขาวแผก่ระจายไปไกลทีส่ดุเทา่ทีต่าสามารถมองเห็นคลานผา่นเนนิเขาทีล่าดเอยีง อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ
สวยๆ ในทุง่ดอกไมท้ี ่ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและนาขัน้บนัได ดอกไมจ้ะสง่กลิน่หอมทั่วทุง่ (ดอกไมแ้ละผลไม ้
จะผลบิานตามฤดกูาล ของแตล่ะเดอืนทีท่า่นเดนิทางไปเทีย่ว) ทาใหก้ารเดนิทางมาถงึในเมอืง Moc Chau 
ทา่นสามารถเทีย่วชมภมูปิระเทศและเรยีนรูว้ัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวไทยชาวมองโกลและคนอืน่ ๆ ทีอ่าศัย
อยูใ่นพืน้ทีน่ีไ้ด ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 
น าทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวดั ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยงัเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคย
ถกูใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที ่ เขา้มาปกครองในสมยัอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 
และไดม้กีารสรา้งสถานภีเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึท าใหม้อีากาศเย็น
ตลอดปี ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวยีดนาม 
โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโคช๊ปรับอากาศ 

ค า่ 
 

บรกิารอาหารเย็น ณ ณ ภตัตาคารใหท้า่นอสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสนิคา้
ทอ้งถิน่และชมบรรดาเหลา่ชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตัวกนั 
อยูท่ีน่ี ่ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจ าเผา่ตา่งๆ จากน ัน้น าทา่น Check-in เขา้ทีพ่กั 
ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิ กระเป๋า ไม ้
หอมแกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 
 

 น า  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  HOLIDAY SAPA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) พกัซาปา 1 คนื 
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วนัที ่3: 
ซาปา- Cat Cat Village - Fansipan -ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-กรงุเทพฯ (ทา่อากาศ
ยานดอนเมอืง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่น สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาใน

หมูบ่า้นนีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได 
น าทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาฟานซปีนัสงู 3,143 เมตร สงูทีส่ดุในอนิโดจนี ฟานซปัินยอดเขาสงูสดุแหง่

เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนี จนไดรั้บการกลา่วขานวา่ “หลังคาแหง่อนิโดจนี” บนความสงูจาก

ระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูอยา่งยิง่ สภาพป่าก็ยงัคงมคีวาม

สมบรูณ์และสวยสดงดงามมาก ทวา่การเดนิเทา้สูย่อดเขาแหง่นีไ้มไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพ

เสน้ทางทีค่อ่นขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจากทั่วโลกเลอืกเป็นจดุ หมายปลายทางส าหรับการ

ทดสอบก าลังใจและชืน่ชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแหง่เอเชยี (น่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขาฟานซปัีน) 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 

 จากน ัน้นาทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุฮานอย (ใชเ้วลาเดนิทาง 4-5 ชม) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 

 

20.50 น. ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD645 

22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
GO1-HANFD002        หนา้ 5 จาก 6 

 5 จาก 6 
 

 
โปรแกรม : เวยีดนามเหนอื มอคโช (moc chau) SaPa(FANSIPAN)  3 วนั 2 คนื  
BYFD (GO1HAHFD002) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ทา่น

ละ 

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

15-17  กมุภาพนัธ ์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)  ส าหรบั"ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ่3,000.-บาท / ทา่น  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

4. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

6. น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            ค่าน ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมี

คา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

หักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


