
 
 
 
 เวยีดนามเหนอื...มอคโช (moc chau) – 

SaPa(FANSIPAN)..... 3วนั 2คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

 

 
 

 

          

           1.ชม Silver Water Fall นํ �าตกสเีงนิ เป็นนํ �าตกที�สวยงามที�สดุในเมอืงซาปาไหลจากยอดเขาฟานซปีนั 

2. ชม Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขา 
3. ยอดเขาฟานซปีนัสงู 3,143 เมตร สงูที�สดุในอนิโดจนี  
4. ชมมอคโช (Moc Chau) จงัหวดั Son Laที�ข ึ�นชื�อวา่ NEW DESTINATION 
5. ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย 
6. อสิระชอ้บปิ� งถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ของที�       
ระลกึตา่งๆ ฯลฯ  
7.เที�ยวชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสนิคา้ทอ้งถิ�น 
 8.มบีรกิาร Free WiFi บนรถ  
 

 

เร ิ�มเพยีง12,900.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
       กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 28-30 กนัยายน 2561 
วนัที� 16-18  พฤศจกิายน 2561 
วนัที� 11-13,18-20,25-27  มกราคม 2562 
วนัที� 15-17 กมุภาพนัธ ์2562 

12,900.- 
12,900.- 
12,900.- 
12,900.- 

 

   เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า  

1. 
กรุงเทพฯ – ฮานอย-ลาวไก – ซาปา-อสิระชอ้ปปิ� งตลาดเมอืงซาปา 
– ซาปา 

✈ O O 

SUNNY MOUNTAINS 
VIEW HOTEL  (ระดบั 3 
ดาว) 
หรอื เทยีบเทา่ 
พกัที�ซาปา 1 คนื 
 

2. ซาปา– Fansipan – ซาปา-MOC CHAU   O O O 

Green Star 
Hotel  (ระดบั 3 ดาว) 
หรอื เทยีบเทา่ 
พกัที�มอคโช 1 คนื 
 

3. MOC CHAU –ชมทุง่ดอกไมม้อคโช-ฮานอย-กรุงเทพฯ O O ✈  
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที� 1: กรงุเทพฯ – ฮานอย-ซาปา -อสิระชอ้ปปิ� งตลาดเมอืงซาปา – ซาปา 

04.00 น. 
 

พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชั �น 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดย

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อ ิแอรเ์วยส์ โดยมเีจา้หนา้ที�คอย

ใหก้ารตอ้นรับ 

 

07.00 น.    อทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเที�ยวบนิที� FD642 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

กลางวนั 
 
 
 
 
 
 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 
นําทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวดั ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยงัเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถกู
ใหส้รา้งขึ�นเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั�งเศสที� เขา้มาปกครองในสมยัอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และได ้
มกีารสรา้งสถานภีเูขาขึ�น เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี 
ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเที�ยวซึ�งไดร้ับความนยิมมากที�สดุแหง่หนึ�งในเวยีดนาม 
โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั�งรถโคช๊ปรับอากาศ 
 

ชว่งบา่ย : นําทา่นออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall นํ �าตกสเีงนิ เป็นนํ�าตกที�สวยงามที�สดุในเมอืงซาปาไหลจาก



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ยอดเขาฟานซปัีน ซึ�งสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกลมคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลาย
ระดับสายนํ�าลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงามตอ่มา 
 
นําทา่น สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขา
ในหมูบ่า้นนี�และชมแปลงนาขา้วแบบขั �นบนัได 

คํ�า 

รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 
ใหท้า่นอสิะเที�ยวชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสนิคา้ทอ้งถิ�นและชมบรรดาเหลา่ชาวเขาได ้
เดนิทางมารวมตวักนั 
อยูท่ี�นี� ดว้ยเครื�องแตง่กายประจําเผา่ตา่งๆ จากน ั�นนําทา่น Check-in เขา้ที�พกั 
 

 
ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิ� ง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พื�นเมอืงและของที�ระลกึ อาท ิกระเป๋า ไมห้อม
แกะสลัก เสื�อผา้ เสื�อยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พื�นเมอืงตา่งๆ มากมาย 
 

 
นํา  นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั  SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกัซา
ปา 1 คนื 

 

วนัที� 2: ซาปา– Fansipan -MOC CHAU 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัรบัประทานอาหารเชา้ เดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาฟานซปีนัสงู 3,143 เมตร สงูที�สดุในอนิโดจนี ฟานซปัินยอดเขาสงูสดุแหง่
เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนี จนไดร้ับการกลา่วขานวา่ “หลังคาแหง่อนิโดจนี” บนความสงูจาก
ระดับนํ�าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูอยา่งยิ�ง สภาพป่าก็ยงัคงมคีวาม
สมบรูณ์และสวยสดงดงามมาก ทวา่การเดนิเทา้สูย่อดเขาแหง่นี�ไมไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางที�
คอ่นขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจากทั�วโลกเลอืกเป็นจดุ หมายปลายทางสําหรับการทดสอบ
กําลังใจและชื�นชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแหง่เอเชยี (นั�งกระเชา้ขึ�นสูย่อดเขาฟานซปัีน) 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

หลังอาหารนาทา่นเดนิทางสูม่อคโช (Moc Chau) จงัหวดั Son La  
(ใชเ้วลา ประมาณ 7 ช ั�วโมง) ข ึ�นชื�อวา่ NEW DESTINATION เป็นจดุหมายปลายทางที�เหมาะสาหรับ
การเดนิทางระยะสั �น ๆ เหนอืระดับนา้ทะเล 1,050 เมตร เป็นที�ราบกวา้งใหญข่องเนนิเขาที�เป็นทุง่หญา้เขยีว
ชอุม่ที�กวา้งและสวยงาม ในเขตภเูขาของภาคเหนอื มสีภาพภมูอิากาศที�พอสมควร อณุหภมูจิะลดลงในชว่ง
ฤดรูอ้นอณุหภมูเิฉลี�ย 20 องศาเซลเซยีสอากาศหนาวจดัในฤดใูบไมร้ว่งอากาศหนาวจัดและหนาวจดัในฤดู
ใบไมผ้ล ิที�นี�ในฤดหูนาวหรอืฤดใูบไมผ้ลฤิดทูี�สวยที�สดุในเมอืง(เริ�มเดอืนก.ย-ก.พ) และยงัชนกลุม่นอ้ยเชื�อ
ชาต ิ12 กลุม่ อาศัยรวมกนัอยูท่ี�เมอืงนี� ใหท้า่นไดด้ื�มดา่กบัทศันยีภาพที�น่าตื�นตาตื�นใจของดอกไมบ้าน พื�นที�
รอบๆ ของเมอืง 
 

คํ�า 
 

บรกิารอาหารเย็น ณ ณ ภตัตาคาร หลังอาหารพักผอ่นตามอธัยาศัย  
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชม สมัผัสอากาศเย็น ชมสวนชาไรบ่นัได สวยงามตามธรรมชาต ิรอบๆโรงแรมทา่นจะพบ
บา้นเรอืนของแมว้ เผา่ตา่งๆ ชมวธิชีวีติความเป็นอยู ่ที�ไมเ่คยเห็นที�ไหน 
 

 
นํานําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Green Star Hotel  (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทยีบเทา่ พกัที�มอคโช 1 คนื 
 

 

วนัที� 3: MOC CHAU –ชมทุง่ดอกไมม้อคโช-ฮานอย-อสิระชอ้บปิ� งถนน 36 สาย -กรงุเทพฯ 



 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม นาทา่นเดนิทางสู ่ทุง่ดอกไมม้อคโช ทุง่หญา้ขนาดใหญป่ระมาณ 1,600 

เฮกตาร ์ในฤดหูนาวพื�นที�เต็มไปดว้ยหมอกปกคลมุไปดว้ยดอกทานตะวันป่าสสีม้หลากสรีวมกบัดอกเซท็สแีดง

ที�บานตามแนวถนน เมื�อฤดใูบไมผ้ลมิาถงึ Moc Chau สวา่งไสวดว้ยฟักทองสขีาวที�เต็มไปดว้ยสสีนัและ

ดอกไมแ้อปรคิอท แสงแดดอนัอบอุน่แผซ่า่นไปทั�วที�ราบกวา้งใหญ ่ไกลออกไปทุง่ดอกมสัตารด์สขีาวแผ่

กระจายไปไกลที�สดุเทา่ที�ตาสามารถมองเห็นคลานผา่นเนนิเขาที�ลาดเอยีง อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพสวยๆ ใน

ทุง่ดอกไมท้ี� ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและนาขั �นบนัได ดอกไมจ้ะสง่กลิ�นหอมทั�วทุง่ (ดอกไมแ้ละผลไมจ้ะผลบิาน

ตามฤดกูาล ของแตล่ะเดอืนที�ทา่นเดนิทางไปเที�ยว) ทาใหก้ารเดนิทางมาถงึในเมอืง Moc Chau ทา่น

สามารถเที�ยวชมภมูปิระเทศและเรยีนรูว้ัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวไทยชาวมองโกลและคนอื�น ๆ ที�อาศัยอยูใ่น

พื�นที�นี�ได ้จากน ั�นนาทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุฮานอย (ใชเ้วลาเดนิทาง 4-5 ชม) 

กลางวนั 
      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 

 ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นี�มตํีานานกลา่ววา่ ในสมยัที�เวยีดนามทํา
สงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหาร
จากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมื�อไดม้าลอ่งเรอืที�ทะเลสาบแหง่นี� ไดม้เีตา่ขนาดใหญต่ัวหนึ�ง
ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพื�อทําสงครามกบัประเทศจนี หลังจากที�พระองคไ์ดร้ับดาบมานั�น พระองคไ์ด ้
กลับไปทําสงครามอกีครั �ง และ ไดร้ับชยัชนะเหนอืประเทศจนีทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมื�อเสร็จศกึสงคราม
แลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี� นําทา่นขา้ม สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ  
ชมวดั หงอ๊กเซนิ วดัโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ ่ซึ�งมคีวามเชื�อ
วา่ เตา่ตัวนี� คอืเตา่ศักดิ�สทิธิ� 1 ใน 2 ตัวที�อาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี�มาเป็นเวลาชา้นาน 
จากน ั�นเชญิทา่น อสิระชอ้บปิ� งถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ 
รองเทา้ ของที�ระลกึตา่งๆ ฯลฯ  
 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพื�อเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 

 

20.50 น. ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD645 

22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึ�นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้  

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

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

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดี�ยวเพิ�ม 

ราคา Join 

Land 

1 ทา่นไมร่วม

ต ั�วเครื�องบนิ 

28-30 กนัยายน 2561 
 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500 7,600.- 

16-18  พฤศจกิายน 2561 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500 7,600.- 

11-13  มกราคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500 7,600.- 

18-20  มกราคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500 7,600.- 

25-27  มกราคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500 7,600.- 

15-17  กมุภาพนัธ ์2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500 7,600.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 3,000.-บาท / ทา่น *** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 



 
 
 
 
 
 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 

 

เง ื�อนไขการจอง  

 

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

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที�

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั�วในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ใน

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 


