
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 



 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนอยไบ - เมอืงฮานอย - ลาวไก - เมอืงซาปา - หมู่

บา้นกา๊ตกา๊ต - ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต (-/L/D) 

04.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

 
 
07.00 น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 
08.45 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 น าท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจีน ตัง้อยู่บนระดับความสงูจาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 

 
  



 
 
 
 

น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ แห่งนี้เร ิม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผ่อนเมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนาม
อยู่ในขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจ า 

เพราะอากาศดแีละเงียบสงบ และเริม่เป็นที่รูจั้กกันในหมู่นักท่องเที่ยว จงึท าใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก 
นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มีวถิีชวีติที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั ้นบันได
ท่ามกลางทีล่าดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมเีสน่ห ์นอกจากนี้ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูที่สดุในอนิโดจีนที่ความสงู 3,143 

เมตรจากระดับน ้าทะเล 
 

 
  

น าท่านชม หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนี้ และชม

แปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก์็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถ
น าเทีย่วจะพาทุกทา่นมาทีห่นา้หมูบ่า้นก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึง่เป็นถนนของหมูบ่า้นเพือ่สมัผัสกับ
วถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนนิชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการ

เดนิทางเทา้จะมีบา้นเรอืนของชาวเขาที่เปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืง ของทีร่ะลกึแก่นักท่องเทีย่ว(ลูกคา้สามารถน า
ส ิง่ของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสือ่ผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

 

 



 
 
 
 
 

หลังจากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ โบสถซ์าปา เป็นอกีหนึง่จุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุใน

เมอืงซาปาสรา้งขึน้เมือ่ปี 1932 รปูทรงและสถาปัตยกรรมของฝร่ังเศส อสิละท่านถา่ยรปูดา้นนอก หลังจากนั้นอสิระ
ทา่นชอ้ปป้ิงตลาดเลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทีพั่กตามอัธยาสยั 
 

 
 

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระท่านเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้่าน
เลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

พกัที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN *หรอืระดบัเทยีบเทา่*  
 

วนัทีส่อง เมอืงซาปา - ภูเขาฮามรอง - น า้ตกสเีงนิ - กระเชา้ไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซปัิน (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร ซึง่เป็นภเูขาอยูก่ลางเมอืงซาปา นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิ
เทา้ขึน้ไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลียนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ที่มี

ความสูงถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอดภูเขาที่อยู่สูงสดุในอนิโดจีน จนไดรั้บฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอนิโดจีน ใน
ระหวา่งทีเ่ดนิขึน้ภเูขาฮามรอง นักท่องเทีย่วสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอด
ทางเทา้ 

 



 
 
 
 

 
  น าท่านเดนิทางสู ่น า้ตกสเีงนิ เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ชาบูแซลมอ่น (4) 

จากนัน้น าท่าน น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ของเมอืงซาปาทีเ่ต็มไปดว้ยความสดชืน่ และสดูกลิน่อาย

ธรรมชาต ิทา่นยังจะไดพ้บกับทุง่นาขัน้บันไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานีน่ังกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 
 



 
 
 
 

 
 

  จากนัน้น าท่านขึน้สู ่ยอดเขาฟานซปัิน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรยีบเสมอืน "หลังคาอนิโดจีน" 
เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจาก

ระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น น ้าตกสเีงนิ และ หมู่
บา้นก๊าต ก๊าต ในมมุสงูชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม เมือ่เดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาว
เย็นและสวยงาม เดนิขึน้สูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ 

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
พกัที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN *หรอืระดบัเทยีบเทา่*  

 



 
 
 
 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงซาปา - ชายแดนเวยีดนาม+จนี - ตลาดกก๊เลีย้ว - เมอืงนงิบงิห ์(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
จากนัน้ออกเดนิทางกลบัสูล่าวไก ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้เมอืงตา่งๆ ตลาดกก๊เลีย้ว และน าทา่นถา่ยรปู สญัลักษณ์ ทีด่า่น
ชายแดนเวยีดนาม - จนีและเลอืกซือ้สนิคา้ ผลไมเ้มอืงจนี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีืน้ทีชุ่ม่น ้าในอาณาเขตอัน
ไพศาลจนถกูขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีมูทิัศน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขาหนิปนู ทีร่าบต ่า และนา

ขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกันวา่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวัิตขิองโฮจมินิหก์็ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึน้ทีน่ี่
เป็นแหง่แรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ูระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 6 ชัว่โมง) 

 



 
 
 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
พกัที ่ HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนงิบงิห ์- ล่องเรอืกระจาด - ตลาดพืน้เมอืง - วดับายดงิห ์- เมอืงฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - 

ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ล่องเรอืกระจาด เป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแมน่ ้าแดง ในจังหวัด
นงิบิง่ห ์เป็นพืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภูมทิัศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปูน แมน่ ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยู่ใตน้ ้า และยังถูก

ลอ้มรอบดว้ยผาสงูชัน จงึท าใหส้ถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมรี่องรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของ
มนุษยส์มัย โบราณ ท าใหส้ถานที่แห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิน าท่านลงเรอืล่อง
ไปตามสายธารแห่งธาราทีไ่หลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มคีวามยาว

หลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์
เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรอืกระจาด ล่องผ่านทอ้งน ้า และถ ้าต่างๆภายในบรเิวณท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ 

สลับซับซอ้นสดุลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจทีไ่ดจ้ากการมาเทีย่วชม
จ่างอานคือ  จ่างอานเป็นสถานที่ท่องเทยีวทางธรรรมชาตทิี่สวยงามมากแห่งหนึ่งของเวยีตนาม ทวิทัศน์ความสวยงามของ
ทีน่ี้ไดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้น  ๆ

 



 
 
 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นแวะซือ้ของฝากที ่ตลาดพืน้เมอืง ทีน่ี้ทา่นจะไดพ้บของฝากพืน้เมอืงของเวยีดนามหลากหลาย  
จากนั้นน าท่านสักการะ วดับายดงิห  ์วัดเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีประวัตอิันยาวนานและมีชือ่เสยีงของ
ประเทศเวยีดนามเป็นอย่างมาก รวมทัง้ เป็นวัดทีใ่หญ่สดุในอาเซยีนดว้ย มคีวามสวยแปลกตา สรา้งถูกหลักฮวงจุย้แท ้ๆ  คือ 

ดา้นหนา้เป็นน ้า และดา้นหลังเป็นเขา มเีทอืกเขาตัง้อยู่มากมาย มทีุ่งนา ทอ้งน ้า ทีม่แีต่สเีขยีวสดใส บรเิวณดา้นขา้งๆวัด มี
ระเบยีงทางเดนิ ซึง่มพีระพุทธรูปประดษิฐานเรยีงรายทัง้หมด 2,000 องค ์นอกจากนี้ ยังมหีอระฆัง อาคารเจา้แม่กวนอมิ วหิาร
เจา้แมก่วนอมิพันกร เป็นวัดทีเ่คารพบชูาของชาวเวยีดนามหลายชว่งอายคุน 

 

 



 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารดว้ยเป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วยีดนามบรกิารบนรถ) (10) 

จากนัน้เดนิทางกลับ เมอืงฮานอย เขา้สู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
20.50  น าทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD645 
22.45  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
************************************************* 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเด ีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 3,500 9,599 

26 – 29 ธนัวาคม 2562 15,999 3,500 11,599 

06 – 09 ก.พ. 2563 13,999 3,500 9,599 

13 – 16 ก.พ. 2563 13,999 3,500 9,599 

20  -23 ก.พ. 2563 13,999 3,500 9,599 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 13,999 3,500 9,599 

05 – 08 ม.ีค.2563 14,999 3,500 10,599 

12 – 15 ม.ีค.2563 14,999 3,500 10,599 

19 – 22 ม.ีค.2563 14,999 3,500 10,599 

26 – 29 ม.ีค.2563 12,999 3,500 8,599 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี : 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ า
ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้
ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ   
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  



 
 
 
 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น
การใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 
 
 
 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน

ทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองที่มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัด

จ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

***************************************** 

 


