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เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา (Fansipan) 

4วนั 3คนื  

โดยสายการบนิ กาตาร์ แอรเ์วยส์ ( QR )  

 
 

 

 

• เมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทีม่แีมนํ่า้ไหลผา่น”ซึง่หมายถงึแมนํ่า้แดง 
            ทีไ่หลผา่นตวัเมอืงฮานอย  
• ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย 
• เทีย่วชมความงดงามของ “ซาปา” เมอืงหลงัคาโลกแหง่อนิโดจนี 
• พเิศษพกัเมอืง ซาปา 2 คนื, ชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง 
• Silver Water Fall นํา้ตกสเีงนิ เป็นนํา้ตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปีนั 
•         ขึน้กระเชา้สมัผสัอากาศหนาวบนเทอืกเขา ฟานซปินั 
•        พเิศษ!! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, พเิศษหมอ้ไฟปลาเเซลมอน 

•       อิสระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มีสินคา้ราคาถกูใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย 

•       มีบรกิาร Free WiFi บนรถ  

กาํหนดการเดนิทาง 
 

  วนัที ่14-17, 20-23 , 21-24 , 27-30  กนัยายน 2561                                                    13,900.- 

   วนัที ่28 กนัยายน-01 ตลุาคม 2561                                                                        13,900.- 

  วนัที ่04-07 , 05-08 , 18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29  ตลุาคม 2561                              13,900.- 

 วนัที ่11-14 ตลุาคม 2561                                                                                         14,900.- 

วนัที ่01-04,02-05,08-11,09-12,15-18,16-19,22-25 พฤศจกิายน 2561                       14,900.- 

วนัที ่05-08,06-09,07-10,08-11 ธนัวาคม 2561                                                                  14,900.- 

วนัที ่28-31 ธนัวาคม 2561   / วนัที ่29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2562                                    17,900.- 
 
 
 

เร ิม่เพยีง13,900.- 

GO1–HAN QR001 

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
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เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. 
กรุงเทพฯ-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหง็อกเซนิ 
-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย-ฮานอย 

 ✈ O 

MOONVIEW  HOTEL   

(ระดบั 3 ดาว)หรอืเทีย่ม
เทา่ พกัทีฮ่านอย 1 คนื 

 

2. 
ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ยอดเขาฮมัรอง-อสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซา
ปา-ซาปา 

O O O 

HOLIDAYSAPA  HOTEL 

(ระดบั 3 ดาว) หรอื

เทยีบเทา่ พกัซาปา 1 

3. 
ซาปา-Fansipan-Silver Water Fall -Cat Cat Village 
 

O O O 

HOLIDAYSAPA  HOTEL 

(ระดบั 3 ดาว) หรอื
เทยีบเทา่ พกัซาปา 1 

4. 
ซาปา-ฮานอย –กรุงเทพฯ 

 
O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ - ฮานอย - ทะเลสาบคนืดาบ - วดัหง็อกเซนิ - ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย- 
ชมการแสดงระบาํตุก๊ตานํา้ - ฮานอย 

11.30 น. 
คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตารแ์อร์

เวยส์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ  

14.25 น.    ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดย เทีย่วบนิที ่QR 834 

16.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 

จากนัน้นําชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นีม้ตํีานานกลา่ววา่ ในสมยัที่
เวยีดนามทําสงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถ
เอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแหง่นี ้ไดม้เีตา่
ขนาดใหญต่วัหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ทําสงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บ
ดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปทําสงครามอกีครัง้ และไดรั้บชยัชนะเหนอืประเทศจนี ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ 
เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี ้นําทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สแีดง
สดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ ชม วดั หงอ๊กเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ 
เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ ่ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตวันี ้คอืเตา่ศกัดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้า
เป็นเวลาชา้นาน 
จากนัน้นําทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ ประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่
กระบอก (เชดิจากในน้ําผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) 
นําเสนอเรือ่งราวในชวีติประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกลา่วถงึ 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
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นํา คณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทีย่มเทา่ พกัทีฮ่านอย 1 คนื 
 

 

วนัที ่2: ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ยอดเขาฮมัรอง - อสิระชอ้ปป้ิงตลาดเมอืงซาปา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวดั ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยงัเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถกู
ใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที ่เขา้มาปกครองในสมยัอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และได ้
มกีารสรา้งสถานภีเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี 
ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวยีดนาม โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.
โดยการน่ังรถโคด๊ปรับอากาศ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

ในชว่งบา่ยนําทา่นเดนิทาง นําทา่นชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวน
หนิทีส่วยงาม ชมทวิทศันเ์มอืง ซาปาในมมุมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา
สวยงาม  ใหท้า่นอสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love market) ชมสนิคา้ทอ้งถิน่ และ ชมบรรดาเหลา่
ชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตัวกนัอยูท่ีน่ี ่ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจําเผา่ตา่งๆ จากนัน้นําทา่น Check-in เขา้ทีพ่กั
  

คํา่ 
 

รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (อาหารคํา่พเิศษหมอ้ไฟปลาเเซลมอน)   
อสิระกบัการชมบรรยากาศยามคํา่คนืของเมอืงซาปา 
 

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัซาปา 1 คนื 

 

วนัที ่3: 
ซาปา – Fansipan - Silver Water Fall - Cat Cat Village - ซาปา 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาฟานซปีนั (Fansipan) สงู 3,143 เมตร สงูทีส่ดุในอนิโดจนี ฟานซปัินยอดเขา
สงูสดุแหง่เวยีดนามและ ในภมูภิาคอนิโดจนี จนไดรั้บการกลา่วขานวา่ “หลังคาแหง่อนิโดจนี” บนความสงู
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูอยา่งยิง่ สภาพป่าก็ยงัคงมี
ความสมบรูณ์และสวยสดงดงามมาก ทวา่การเดนิเทา้สูย่อดเขาแหง่นีไ้มไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพ
เสน้ทางทีค่อ่นขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจากทั่วโลกเลอืกเป็นจดุ หมาย 
ปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชืน่ชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแหง่เอเชยี  
(น ัง่กระเชา้ขึน้สูย่อดเขาฟานซปีนั) 
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กลาง

กลางวนั 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall นํา้ตกสเีงนิ เป็นน้ําตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขา

ฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลายระดับ 

สายน้ําลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม ตอ่มานําทา่นเดนิทาง สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat 

Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบ

ขัน้บนัได 

 

คํา่ 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
อสิระกบัการชมบรรยากาศยามคํา่คนืของเมอืงซาปา 
 

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัซาปา 1 คนื 

 

วนัที ่4: ซาปา – ฮานอย - กรงุเทพฯ  

เชา้    ระทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
เดนิทางกลบัสูก่รงุฮานอยโดยรถโคด๊ปรปัอากาศ โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม. 
 

กลางวนั 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
/ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ
 

17.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิการต์ารแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR 835 

19.30 น. 
ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 
 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้  
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

 
โปรแกรม : เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา (Fansipan) 4วนั 3คนืBYQR   (GO1HAHQR001) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ทา่น

ละ 

14-17 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.- 

20-23 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.- 

21-24 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.- 

27-30 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.- 

28 กันยายน-01 ตลุาคม 

2561 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.- 

04-07 ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.- 

05-08 ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.- 

11-14 ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,650.- 

18-21 ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.- 

19-22 ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.- 

25-28 ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.- 

26-29 ตลุาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.- 

01-04 พฤศจกิายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.- 

02-05 พฤศจกิายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.- 

08-11 พฤศจกิายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.- 

09-12 พฤศจกิายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.- 

15-18 พฤศจกิายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.- 

16-19 พฤศจกิายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.- 
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22-25 พฤศจกิายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.- 

05-08 ธันวาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500 10,605.- 

06-09 ธันวาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.- 

07-10 ธันวาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.- 

08-11 ธันวาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.- 

28-31 ธันวาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500 11,585.- 

29 ธันวาคม-01 มกราคม 

2562 
17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500 11,495.- 

      

*** (INFANT)  สาํหรับ"ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ่ 4,500.-บาท / ทา่น *** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กโิลกรัม)  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่ง

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] 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น้ําหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทีบ่รษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


