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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก – เมอืงซาปา 

– น า้ตกสเีงนิ – ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร – โบสถซ์าปา – ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต (-/L/D) 

 
04.00  พรอ้มกันที่ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 

 
 
07.00 น าท่านเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 
08.45 เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ย  

  
 น าท่านออกจาก เมอืงฮานอย เพือ่เดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาวไก  ใกลกั้บชายแดนจนี ตัง้อยู่บนระดับความสูง

จากระดับน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั ้งปี ระยะทางประมาณ 270 

กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงซาปา เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเริ่มตน้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ที่ฝรั่งเศสซึ่ง

ปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริม่มีชาวต่างชาติมา
พักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงยีบสงบ และเริม่เป็นที่รูจ้ักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จงึท า
ใหปั้จจุบันที่น่ีไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บรเิวณน้ีก็มีวถิี

ชวีติที่น่าสนใจ พื้นทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดท่ามกลางทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากน้ี
ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดับน ้าทะเล 

 

 
 
  น าท่านเดนิทางสู ่น า้ตกสเีงนิ เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถ

มองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
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น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร ซึง่เป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา นักท่องเที่ยว
สามารถเดนิเทา้ขึน้ไปเพือ่ชมหมอกและเมฆคลุมเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอด
เขาฟานซฟัีง ทีม่ีความสูงถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอดภูเขาที่อยู่สูงสุดในอนิโดจีน จนไดร้ับฉายาว่าเป็น 

หลังคาแห่งอนิโดจีน ในระหว่างที่เดินขึ้นภูเขาฮามรอง นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวน
กลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้ 

 

 
 

หลังจากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับ โบสถซ์าปา เป็นอกีหนึง่จุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์ี่เกา่แก่

ทีส่ดุในเมอืงซาปาสรา้งขึน้เมือ่ปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส อสิละท่านถ่ายรูปดา้นนอก 
หลังจากนัน้อสิระท่านชอ้ปป้ิงตลาดเลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทีพ่ักตามอัธยาสัย 
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หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอ้ย อิสระท่านเดินชมและชอ้ปป้ิงที่ ตลาด LOVE MARKET มี
สนิคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่าน
สามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ (เนือ่งจากพืน้ทีเ่มอืงซาปา รถใหญ่ไม่สามารถสญัจรผ่านได ้ในกรณีที่

โรงแรมทีพ่กัอยูใ่นโซนดงักลา่ว ทา่นสามารถเดนิเทา้เขา้ทีพ่กั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว) 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูชาบูแซลมอ่น (2) 

 
พกัที ่ SAPA DIAMOND HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง น ัง่รถไฟเมอืงซาปา – ยอดเขาฟานซปัิน โดย กระเชา้ไฟฟ้า – หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE – 

เมอืงฮานอย – ถนน 36 สาย (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
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จากนัน้น าท่าน น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ของเมืองซาปาทีเ่ต็มไปดว้ยความสดชืน่ และ
สดูกลิน่อายธรรมชาต ิท่านยังจะไดพ้บกับทุ่งนาขัน้บันไดที่เรียงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานีน่ังกระเชา้ไฟฟ้า 

(รวมค่ารถไฟรางแลว้) 
 

 

   
  จากนั้นน าท่านขึน้สู่ ยอดเขาฟานซปัิน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรียบเสมือน "หลังคา

อนิโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวที่สุดในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานี

สดุทา้ยอยู่สงูจาก 
  ระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น น ้าตกสเีงนิ 

และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม เมือ่เดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัส

กับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ 
(ไม่รวมรถรางขึน้สูย่อดเขาราคารถรางประมาณ 70,000.- ดอง) 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
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น าท่านชม หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน

หมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนต์
ก็ได ้ในกรณีที่น่ังรถยนต ์รถน าเทีย่วจะพาทุกท่านมาทีห่นา้หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่
เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพื่อสัมผัสกับวถิีชวีติความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่

พึง่พาธรรมชาติในการด าเนินชวีติอันเรียบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาที่เปิดรา้นวาง
จ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืง ของที่ระลกึแกนั่กท่องเทีย่ว(ลูกคา้สามารถน าส ิง่ของไปบรจิาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิ
เชน่ เสือ่ผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

 

 
 
 น าทานเดนิทางกลับสู่ เมอืงฮานอย ตัง้อยู่ตอนตน้อยู่บนลุ่มแม่น ้าแดง ปฐมกษัตรยิ์ราชวงศล์ี้สถาปนาขึน้เป็น

เมอืงหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ือ่ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหนิ จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีน
ไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเวเ้มือ่ตกเป็นสว่นหนึข่องอนิโดจนีฝรั่งเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็น
ทางการอีกครัง้ใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ 
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โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมืองหลวงหนึง่เดยีวของ
เวยีดนามในปัจจุบัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม.)  

 

 จากนั้นอสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้บน ถนน 36 สาย ที่ขายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของที่ระลกึ ของกนิ 
ของใช ้อาท ิเครือ่งเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, 
Roxy, Billabong 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
 

พกัที ่ MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม จตัุรสับาดงิห ์– สุสานโฮจมินิห ์– เมอืงนงิบงิห ์– ล่องเรอืนงิหบ์งิห ์– วดับายดงิห ์– สนามบนิ

นอยไบ – สนามบยิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ  (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห  ์ลานกวา้งที่ประธานาธบิดีโฮจมินิห์ไดอ่้านค าประกาศอสิรภาพของ

เวยีดนามพน้จากฝรั่งเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ถงึ 84 ปี 
 
 น าท่านชม สุสานโฮจมินิห ์ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮจมินิห์นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ (ถ่ายรูปดา้น

นอกเท่านัน้) 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงนงิบงิห ์เมืองเก่าแกท่ี่มคีวามโดดเด่นทางธรรมชาต ิมีพื้นที่ชุ่มน ้าใน

อาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีูมทิัศน์แปลกตา ทัง้เทือกเขา เนนิเขา
หนิปูน ที่ราบต ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถือกันว่าเป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวัิตขิอง
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โฮจมินิห์ก็ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึน้ทีน่ี่เป็นแห่งแรกในการศกึ เดียนเบยีนฟ ูระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร 
(ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 6 ชั่วโมง) 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอื ล่องเรอืนงิหบ์งิห ์เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีตั่ง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น ้า

แดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื้นที่ที่มีทัง้ภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น ้าหลายสายไหลลัดเลาะ 
บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้า และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสงูชัน จงึท าใหส้ถานที่แห่งน้ีงดงามน่าชม และยังมรี่องรอยทาง
โบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ท าใหส้ถานทีแ่ห่งน้ีไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ น าท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการ
เดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระ หว่าง
การเดนิทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลนิของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลนิกับการ น่ังเรือกระจาด 

ล่องผ่านทอ้งน ้า และถ ้าต่างๆภายในบรเิวณท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสุดลูกหู
ลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจทีไ่ดจ้ากการมาเทีย่วชมจ่างอานคือ  
จ่างอานเป็นสถานทีท่่องเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแห่งหนึง่ของเวยีตนาม ทวิทัศน์ความสวยงามของทีน้ี่

ไดร้ับการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
 

จากนั้นน าท่านสักการะ วดับายดงิห  ์วัดเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีประวัตอัินยาวนานและมี

ชือ่เสยีงของประเทศเวยีดนามเป็นอย่างมาก รวมทัง้ เป็นวัดทีใ่หญ่สดุในอาเซยีนดว้ย มีความสวยแปลกตา สรา้ง
ถูกหลักฮวงจุย้แท ้ๆ  คอื ดา้นหนา้เป็นน ้า และดา้นหลังเป็นเขา มเีทอืกเขาตัง้อยู่มากมาย มทีุ่งนา ทอ้งน ้า ทีม่แีต่
สเีขียวสดใส บรเิวณดา้นขา้งๆวัด มีระเบียงทางเดนิ ซึง่มีพระพุทธรูปประดษิฐานเรียงรายทัง้หมด 2,000 องค ์

นอกจากน้ี ยังมหีอระฆัง อาคารเจา้แม่กวนอมิ วหิารเจา้แม่กวนอมิพันกร เป็นวัดทีเ่คารพบูชาของชาวเวียดนาม
หลายชว่งอายุคน 
 

 
 
 จากนัน้เดนิทางกลับ เมอืงฮานอย เขา้สู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
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20.50  น าท่านเหนิฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD645 
22.45  ถงึ สนามบยิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 

 

 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

08 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 2,500 9,999 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 2,500 7,999 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 11 ,999 2,500 7,999 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 11,999 2,500 7,999 

07 – 09 มนีาคม 2563 10,999 2,500 6,999 

14 – 16 มนีาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

21 – 23 มนีาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

28 – 30 มนีาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

04 – 06 เมษายน 2563 12,999 2,500 8,999 

13 – 15 เมษายน 2563 15,999 2,500 11,999 

14 – 16 เมษายน 2563 14,999 2,500 10,999 

18 – 20 เมษายน 2563 11,999 2,500 7,999 

25 – 27 เมษายน 2563 11,999 2,500 7,999 

09 – 11 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

16 – 18 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

23 – 25 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 11,999 2,500 7,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี : 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ี่

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
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กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ : ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ   

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่
(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง

ขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ
เงินค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบรกิารดังน้ี 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
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ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหกั้บนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  
และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ 
เลขที่หนังสอืเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้
หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั ้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด ้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ 

และรวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของ
ดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เท่านัน้  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี้ แบตเตอรี่ส ารอง
สามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่

 3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มี

การจ ากัดจ านวน  
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 3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 

 3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
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