
 
 
 
 
 

 CODE : ZV26 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 CODE : ZV26 
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนอยไบ - เมอืงฮานอย - ลาวไก - เมอืงซา

ปา - หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต - ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต (-/L/D) 

04.00  พรอ้มกันที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดย

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

 

 
 
07.00 นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 
08.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ

เรยีบรอ้ย  
 นําทา่นออกจาก เมอืงฮานอย เพือ่เดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้บัชายแดนจนี ตัง้อยู่บนระดับความสงู

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 

กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงซาปา เมืองเล็กๆ แห่งนี้เร ิม่ตน้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ที่ฝรั่งเศสซึง่

ปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจงึเร ิม่มีชาวต่างชาตมิา
พักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงียบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกันในหมู่นักท่องเทีย่ว จงึทํา

ใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มีวถิี
ชวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดท่ามกลางทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตัวอย่างมีเสน่ห ์นอกจากนี้
ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 

 

 
  

นําท่านชม หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาใน

หมู่บา้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรือน่ังรถยนต์
ก็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถนําเทีย่วจะพาทกุทา่นมาทีห่นา้หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่
เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพื่อสมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมีความสขุของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่

พึง่พาธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอันเรียบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาที่เปิดรา้นวาง
จําหน่ายสนิคา้พื้นเมือง ของทีร่ะลกึแก่นักท่องเทีย่ว(ลูกคา้สามารถนําส ิง่ของไปบรจิาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิ
เชน่ เสือ่ผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
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หลงัจากนัน้นําทา่นถา่ยรูปกบั โบสถซ์าปา เป็นอกีหนึง่จุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่

ทีส่ดุในเมอืงซาปาสรา้งขึน้เมือ่ปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส อสิละท่านถ่ายรูปดา้นนอก 
หลงัจากนัน้อสิระทา่นชอ้ปป้ิงตลาดเลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทีพ่ักตามอัธยาสยั 
 

 
 
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอ้ย อสิระท่านเดนิชมและชอ้ปป้ิงที่ ตลาด LOVE MARKET มี

สนิคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่าน
สามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 

พกัที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN *หรอืระดบัเทยีบเทา่*  
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วนัทีส่อง เมอืงซาปา - ภเูขาฮามรอง - นํา้ตกสเีงนิ - กระเชา้ไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซปินั (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร ซึง่เป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา นักท่องเทีย่ว

สามารถเดนิเทา้ข ึน้ไปเพือ่ชมหมอกและเมฆคลมุเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอด
เขาฟานซฟัีง ทีม่คีวามสงูถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอดภูเขาทีอ่ยู่สงูสดุในอนิโดจีน จนไดร้ับฉายาว่าเป็น 
หลังคาแห่งอนิโดจีน ในระหว่างที่เดนิข ึน้ภูเขาฮามรอง นักท่องเทีย่วสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวน

กลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้ 
 

 
  นําทา่นเดนิทางสู ่นํา้ตกสเีงนิ เป็นน้ําตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถ

มองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...ชาบแูซลมอ่น (4) 

จากนัน้นําทา่น น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ของเมืองซาปาทีเ่ต็มไปดว้ยความสดชืน่ และ
สดูกลิน่อายธรรมชาต ิท่านยังจะไดพ้บกับทุ่งนาขัน้บันไดทีเ่รียงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานีน่ังกระเชา้ไฟฟ้า 

(รวมคา่รถไฟรางแลว้) 
 

 
 

  จากนัน้นําทา่นขึน้สู ่ยอดเขาฟานซปินั โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรียบเสมือน "หลังคา
อนิโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวที่สดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานี

สดุทา้ยอยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางทา่นจะได ้
เห็น น้ําตกสเีงนิ และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสงูชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม เมื่อเดนิทางถงึสถานีดา้นบน
ทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิข ึน้สูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

ความประทบัใจ 
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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) 
จากนั้นออกเดนิทางกลับสู่ลาวไก ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิ้นเมืองต่างๆ ตลาดก๊กเลีย้ว และนําท่านถ่ายรูป 
สญัลกัษณ์ ทีด่า่นชายแดนเวยีดนาม - จนีและเลอืกซือ้สนิคา้ ผลไมเ้มอืงจนี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงนงิบงิห ์เมืองเก่าแก่ทีม่ีความโดดเด่นทางธรรมชาต ิมีพื้นทีชุ่ม่น้ําใน
อาณาเขตอันไพศาลจนถกูขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีมูทิศันแ์ปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขา

หนิปูน ทีร่าบตํา่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกนัว่าเป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิัตขิอง
โฮจมินิหก์็ไดเ้คยตัง้ฐานทพัขึน้ทีน่ี่เป็นแห่งแรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ูระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร 

(ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 6 ชัว่โมง) 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
พกัที ่ HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนงิบงิห ์- ลอ่งเรอืกระจาด - ตลาดพืน้เมอืง - วดับายดงิห ์- เมอืงฮานอย - ทา่อากาศยาน

นอยไบ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรงุเทพฯ (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
นําท่านเดนิทางสูท่่าเรือ ล่องเรอืกระจาด เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น้ํา
แดง ในจังหวัดนิงบิง่ห์ เป็นพื้นที่ที่มีทัง้ภูมทิัศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปูน แม่น้ําหลายสายไหลลัดเลาะ 

บางสว่นจมอยู่ใตน้ํ้า และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึทําใหส้ถานทีแ่ห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทาง
โบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถ ิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ทําใหส้ถานทีแ่ห่งนี้ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ินําท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการ
เดนิทางทา่นจะไดช้มทศันียภาพของภเูขาสองฝ่ังแม่น้ํา ซึง่มีความยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระ หว่าง
การเดนิทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลนิของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรือกระจาด 

ล่องผ่านทอ้งน้ํา และถ้ําต่างๆภายในบรเิวณท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสดุลูกหู
ลกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจทีไ่ดจ้ากการมาเทีย่วชมจ่างอานคอื  
จ่างอานเป็นสถานทีท่อ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแห่งหนึง่ของเวียตนาม ทวิทัศน์ความสวยงามของทีน่ี้

ไดร้ับการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้น  ๆ
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นแวะซือ้ของฝากที ่ตลาดพืน้เมอืง ทีน่ี้ทา่นจะไดพ้บของฝากพืน้เมอืงของเวยีดนามหลากหลาย  

จากนัน้นําท่านสกัการะ วดับายดงิห ์ วัดเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีประวัตอิันยาวนานและมี
ชือ่เสยีงของประเทศเวยีดนามเป็นอย่างมาก รวมทัง้ เป็นวัดทีใ่หญ่สดุในอาเซยีนดว้ย มีความสวยแปลกตา สรา้ง
ถกูหลกัฮวงจุย้แท ้ๆ  คอื ดา้นหนา้เป็นน้ํา และดา้นหลงัเป็นเขา มีเทอืกเขาตัง้อยู่มากมาย มีทุ่งนา ทอ้งน้ํา ทีม่ีแต่

สเีขยีวสดใส บรเิวณดา้นขา้งๆวัด มีระเบียงทางเดนิ ซึง่มีพระพุทธรูปประดษิฐานเรียงรายทัง้หมด 2,000 องค ์
นอกจากนี้ ยังมีหอระฆัง อาคารเจา้แม่กวนอมิ วหิารเจา้แม่กวนอมิพันกร เป็นวัดทีเ่คารพบูชาของชาวเวียดนาม

หลายชว่งอายุคน 
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เย็น บรกิารอาหารดว้ยเป็นขนมปงั BANH MI (ขนมปงัสไตลเ์วยีดนามบรกิารบนรถ) (10) 

จากนัน้เดนิทางกลบั เมอืงฮานอย เขา้สู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
20.50  นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD645 

22.45  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 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 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 3,500 9,599 

13 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 3,500 9,599 

20  -23 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 3,500 9,599 

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

05 – 08 มนีาคม 2563 14,999 3,500 10,599 

12 – 15 มนีาคม 2563 14,999 3,500 10,599 

19 – 22 มนีาคม 2563 14,999 3,500 10,599 

26 – 29 มนีาคม 2563 12,999 3,500 8,599 

 

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

ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจํา
ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจํา

ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี
นํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ   
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
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 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณา

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

คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชาํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรื่อง

ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ
เงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงนิ
คา่บรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าบรกิาร
ทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
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3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า  
และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานึงถงึความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ 

และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส ิง่ของ
ดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่สํารอง
สามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี่สํารองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไ้ม่มี

การจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ

คนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 


