


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนอยไบ	-	กรุงฮานอย	-	การแสดงหุน
กระบอกน้ํา	หรือ	โชวหุนกระบอกน้ํา

พักที่	DELIGHT
HANOI	HOTEL	3
หรือเทียบเทา

2 ลาวไก	-	เมืองซาปา	-	หมูบานกัต๊กัต๊	-	น้ําตกสีเงิน	หรือ	นําตก
ซิลเวอร	-	ตลาดซาปา

พักที่	HOLIDAY
SAPA	HOTEL	3
หรือเทียบเทา

3 เทือกเขาฟานซีปัน	-	ภูเขาฮามรอง	-	กรุงฮานอย	-	สะพานแสง
อาทิตย	-	วัดหง็อกเซิน	-	ทะเลสาบคืนดาบ	-	ถนน	36	สายเกา

พักที่	DELIGHT
HANOI	HOTEL	3
หรือเทียบเทา

4 สนามบินนอยไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

15	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,500 ฿3,000

29	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,500 ฿3,000

11	เม.ย.	61	-	14	เม.ย.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,500 ฿3,000

26	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,500 ฿3,000

3	พ.ค.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿3,000

10	พ.ค.	61	-	13	พ.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿3,000

17	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿3,000

24	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿3,000

31	พ.ค.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

7	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

14	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

21	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

28	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

5	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

19	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

26	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

2	ส.ค.	61	-	5	ส.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

9	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

16	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

23	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿3,000

30	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿3,000



6	ก.ย.	61	-	9	ก.ย.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿3,000

13	ก.ย.	61	-	16	ก.ย.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿3,000

20	ก.ย.	61	-	23	ก.ย.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿3,000



12.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4เคาทเตอรสายการเวียดเจ็ท
แอร	ประตู	3Viet	Jet	Air	(	VJ	)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
14.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงฮานอยโดยเทีย่วบิน	VJ902
15.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินนอยไบ	กรุงฮานอย	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว	(เวลา

ทองถิ่นที่เวียดนาม	เทากับประเทศไทย)
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	กรุงฮานอย	เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ที่ตั้งอยูภาคเหนือ	เป็นเมืองที่มี

ประวัติศาสตรยาวนานกวา	2,000	ปี	นําทานเดินทางขามแมน้ําแดง	แมน้ําสายลอยฟาที่อยูสูงกวาตัวเมือง	ทาน
จะเห็นสะพานเหล็กแหงแรกของเวียดนาม	ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส	ปัจจุบันใชเฉพาะรถไฟ
เทาน้ัน	กรุงฮานอยในอดีตไดรับการกลาวขานวาเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย	เรียกกันวา	Little
Parris”เป็นเมืองหลวงที่ไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี	มีทะเลสาบและแมน้ําลอมรอบเมือง
ชมตัวเมือง	ฮานอย	นครหลวงเกาแก	ซึ่งจะมีอายุครบ	1000	ปีในปี	ค.ศ.	2010	กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม	ซึ่งเมืองแหงน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไดอยางเหนียวแนน	ชมสถาปัตยกรรมแบบ
ฝรั่งเศส	ตึก	อาคารที่สําคัญตางๆ	ยังคงเป็นการกอสราง	สไตลฝรั่งเศส	ตนไมสองขางทางอายุกวารอยปี	ให
ความรมรื่น	และสบายตายิ่งนัก
นําทาน	ชมการแสดงหุนกระบอกน้ําซึ่งเป็นศิลปะพื้นบานที่มีชื่อเสียงทานจะไดชมเรื่องราวความรักใน

เทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบานเชนการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตก
ปลาการแขงเรือโดยใชหุนกระบอกน้ําทั้งสิ้นจากน้ันนําทาน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเขาทีพ่ัก	DELIGHT	HANOI	HOTEL	3	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินนอยไบ	เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ	ซึ่งถูกเปิดใช(ตึก
นานาชาติ)	เมื่อตนปี	2558	และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง
45กิโลเมตร

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
เวียดนามเหนือระหวาง	พ.ศ.	2497	ถึง	พ.ศ.	2519	และกอนหนาน้ันเคยเป็น
เมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่
11	จนถึง	พ.ศ.	2345	ฮานอยตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง	อุตสาหกรรมใน
เมืองคือเครื่องจักร	ไมอัด	สิ่งทอ	สารเคมี	และงานหัตถกรรม



หุนกระบอกน้ําเป็นการผสมผสานระหวางความหลงใหลในเทพตํานานกับ
ความรักชาติอยางรุนแรงซึ่งปลูกฝังกันมาในจิตใจชาวเวียดนาม	นักเชิดหุน
กระบอกจะยืนอยูหลังฉากในน้ําที่ทวมถึงเอวแลวควบคุมการเคลื่อนไหวของ
หุนดวยไมไผลํายาว	เทคนิคการเลนไดถูกเก็บงําเป็นความลับอยางมิดชิด	แม
ปัจจุบันน้ี	นักเชิดหุนอาวุโสทั้งหลายยังไมใครยอมถายทอดวิชาใหคนรุนหลัง
แตดวยเกรงวาวิชาจะดับสูญบางทานจึงยอมสอน	ทุกวันน้ี	ชมการแสดง	โชว
หุนกระบอกน้ํา	ศิลปกรรมประจําชาติ	เอกลักษณของประเทศเวียดนาม	และมี
แหงเดียวในโลก

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	DELIGHT	HANOI	HOTEL	3	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	จังหวัดลาวไก	โดยเสนทางดวนจากกรุงฮานอยดวยระยะทางกวา	245กิโลเมตรเดินทางตอไปยัง

เมืองซาปา	ซึ่งเป็นอําเภอหน่ึงตั้งอยูในจังหวัดลาวไก	ดวยระยะทางประมาณ40	กิโลเมตร	(ใชเวลาเดินทางโดย
ประมาณ	5	ชั่วโมง)	ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ	1500	เมตร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	หมูบานชาวเขา	Cat	Cat	Village	หมูบานชาวเขาเผามงดํา	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ

ชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได	ที่สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา
จากน้ันนําทานเดินทางไป	ชมน้ําตก	Silver	Water	Fall	(น้ําตก	ThacBac)	น้ําตกสีเงิน	ที่ขึน้ชื่อในเมืองซาปา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ	ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัท
พาทุกทานชม	ตลาดซาปา	ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ	ที่ออกมาจับจายซื้อขายกันอยางมีสีสัน
สมควรแกเวลานําทานเขาทีพ่ัก	HOLIDAY	SAPA	HOTEL	3	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติด
กับ	มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน	ทางดานทิศเหนือ	ทิศตะวันตกติดกับจังหวัด
ไหลโจว	ทิศตะวันออกติดกับจังหวัด	ฮา	เกียง	และ	ทางใตติดกับ	จังหวัด	ซอน
ลา	ลักษณะภูมิประเทศ	แบงออก	เป็นแบบตางๆ	อาทิ	หุบเขา	ภูเขาตํ่าๆ	สูงๆ
สลับกัน	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ยอดเขาฟานซีปัง	ซึ่งสูงสุด	ซึ่งความสูงระดับน้ี
ทําใหเป็นยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาคอินโดจีน

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก	ประมาณ	400กิลโลเม
ตรจากเมืองฮานอย	มีธรรมชาติที่สวยงาม	แตวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองน้ันเป็น
จุดสนใจของนักทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด



	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หมูบานแหงน้ีอยูหางจากเมืองซาปา	3	กิโลเมตร	หมูบานกัตกัต	เป็นหมูบาน
เกาแกของชาวเผามงซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน	มีเครื่องแตงกายที่นิยมโทน
สีน้ําเงินเขมหรือดํา	ที่น่ีมีวิวทิวทัศนของไรนาขั้นบันได	นักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางมาเที่ยวชมหมูบานน้ีไดงาย

เป็นน้ําตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ	อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา	100
เมตร	ไหลลัดเลาะลงมาจากหนาผาหินลงมาสรางความสวยงาม	นักทองเที่ยว
นิยมมายืนถายภาพกันเป็นจํานวนมาก	เป็นน้ําตกของภูหามโรง	ซื้อมีความสูง
มากกวา100เมตร	น้ําตกลงมาตามทางซึ่งแยกน้ําเป็นหลายๆสายและมีความ
สวยงามเป็นอันดับตนๆของเวียดนาม

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ	ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+ไวนแดงดาลัท
	พักที่	HOLIDAY	SAPA	HOTEL	3	หรือเทียบเทา

ตลาดน้ีถือเป็นสีสันของเมืองซาปาอีกที่หน่ึง	ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวเผาตางๆนํา
ของมาซื้อ-ขายกัน	และจะแออัดมากในวันเสารซึ่งที่เด็ดจะอยูที่อาหารเชาและ
กลางวันในตลาด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	จุดชมวิวทีสู่งทีสุ่ดในซาปา	ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบดานรายลอมไปดวยเทือก

เขา	และเทือกเขาเหลาน้ีก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน	และจะมียอดเขาที่สูงโดดเดนที่สุดใน
บรรดายอดอื่นๆ	คือ	ฟานซีปัน(Fansipan)	ของเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซินน้ี	นับวาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบ
อินโดจีน	สูงถึง	3,143	เมตร
นําทานชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน	ยอดเขาฮัมรอง	ชมสวนไมดอกและสวนหินที่สวยงาม	ชมทิวทัศนเมือง

ซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา	เมืองซาปาลอมรอบไปดวยเทือกเขา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมือง	ฮานอย	เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ	(ประมาณ5ชั่วโมง)
นําทุกทานขาม	สะพานแสงอาทิตย	สูกลางทะเลสาบชมวัดหงอกเซินวัดโบราณภายในประกอบดวยศาลเจา

โบราณและเตาสตาฟขนาดใหญซึ่งมีความเชื่อวาเตาตัวน้ีคือเตาศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	2	ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหง
น้ีมาเป็นเวลาชานาน
จากน้ันชม	ทะเลสาบคืนดาบ	ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
นําทาน	อิสระชอปป้ิง	ถนน	36	สายมีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย	กระเปา	เสื้อผา	รองเทา	ของ

ที่ระลึก	ตางๆ	ฯลฯ



ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็นทีห่องอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเขาทีพ่ัก	DELIGHT	HANOI	HOTEL	3	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนามดวยความสูง	3,143	เมตร	โดย
ไดฉายาวา	"หลังคาแหงอินโดจีน"	อยูในเมืองซาปา	จังหวัดหลาวกาย	ใน
ประเทศเวียดนาม	ฟานซีปังอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน

ภูเขาประจําเมืองซาปา	ซึ่งเคยถูกโวทใหเป็น	1	ใน	8	สถานที่ที่สวยที่สุดในโลก
เพื่อชมพระอาทิตยตกดิน	หน่ึงในจุดเดนของเขาลูกน้ีคือ	"สวนหิน"	ซึ่งเกิดขึน้
ตามธรรมชาติ	แตกลับเหมือนงานศิลปะชิ้นงามชิ้นนึง	สวนตัวภูเขาน้ันหนาตา
เหมือนมังกรกําลังผงาดศีรษะ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
เวียดนามเหนือระหวาง	พ.ศ.	2497	ถึง	พ.ศ.	2519	และกอนหนาน้ันเคยเป็น
เมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่
11	จนถึง	พ.ศ.	2345	ฮานอยตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง	อุตสาหกรรมใน
เมืองคือเครื่องจักร	ไมอัด	สิ่งทอ	สารเคมี	และงานหัตถกรรม

หรือ	ทะเลสาบฮหวานเกีย๊ม	เป็นทะเลสาบน้ําจืดและสวนสาธารณะขนาดใหญ
ที่มีชื่อเสียงใจกลางกรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม	น้ําในทะเลสาบฮหวานเกี ๊
ยมโดยปกติจะเป็นสีเขียว	ปัจจุบัน	ทะเลสาบฮหวานเกีย๊มกลายเป็นสถานที่
ทองเที่ยวแบบพักผอนหยอนใจของชาวฮานอย	โดยมีการสรางเป็นสวน
สาธารณะลอมรอบ	และเป็นสถานที่ทองเที่ยวมีชื่อเสียงอีกแหงของฮานอย

วัดที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม	เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหนาตาที่
เป็นเอกลักษณ	ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว	และมาถูกบํารุงและขยับ
ขยายพื้นที่เมื่อ	150	ปีที่แลว



ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย	ซึ่งเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว	แตเพราะ
ตํานานที่วากันวา	หลังจากจักรพรรดิเล	เหลย	ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน	ได
มาประทับบนเรือในทะเลสาบ	ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพื่อเอาไปใหจาว
มังกรผูมอบดาบแดจักรพรรดิเล	เหลย	และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและ
หายไปในน้ํา	จึงไดชื่อใหมวา	ทะเลสาบคืนดาบ

เป็นถนนที่มีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี	ซึ่งเย็นวันศุก-อาทิตย	จะมีตลาด
ยามคํ่าคืน	ซึ่งมีของขายมากมาย	ซึ่งเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม	แต
สมัยน้ีน้ันก็ขายของหลากหลายรูปแบบ	แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะ
อีกดวย

	บริการอาหารเย็นที่หองอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	DELIGHT	HANOI	HOTEL	3	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรเวลาเดินสู	สนามบินนานาชาตินอยไบ
11.10	น.	ออกเดินทางกลับ	กรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบิน	VJ901
13.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สนามบินนอยไบ	เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ	ซึ่งถูกเปิดใช(ตึก
นานาชาติ)	เมื่อตนปี	2558	และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง
45กิโลเมตร

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง
1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัด

หยุดงาน,การกอจลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง
หรือ	เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว

ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเทีย่ว(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิด
เหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวม

เดินทางไปดวยโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาทสวนทีเ่หลือชําระทันทีกอนการเดิน
ทางไมนอยกวา15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21
วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	3	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
9.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ

1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได



ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.	คาทิปไกดทองถิน่,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ	600	บาท/ทริป/ลูกทัวร	1	ทาน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศคะ)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม

บังคับทิปคะ)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,	วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น
2.	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี
			5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม

ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด


