
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก – เมอืงซาปา – นําตกสี
เงนิ – ภเูขาฮามรอง หรอื ภเูขาปากมงักร – โบสถซ์าปา – ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต (-/L/D) 

 
04.00  พรอ้มกันที สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบนิแอร์เอเชยี โดยเจา้หนา้ทีของ

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

 

 
 
07.00 นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทยีวบนิท ีFD642 
08.45 เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ เมอืงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
  
 นําท่านออกจาก เมอืงฮานอย เพือเดนิทางเขา้สู่ เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจีน ตังอยู่บนระดับความสูงจาก

ระดับนําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปี ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 

 



 

 

 นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ แหง่นเีรมิตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผ่อนเมอืครังทฝีรังเศสซงึปกครองเวยีดนาม
อยูใ่นขณะนันไดม้าสรา้งสถานบีนภเูขาขนึในปี พ.ศ.2465 จากนันจงึเรมิมชีาวตา่งชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยดุเป็นประจํา 
เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเรมิเป็นทรีูจั้กกันในหมู่นักท่องเทยีว จงึทําใหปั้จจุบันทนีีไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก 
นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอาศัยอยู่บรเิวณนีก็มวีถิชีวีติทีน่าสนใจ พืนทีในซาปาเต็มไปดว้ยนาขันบันได
ท่ามกลางทลีาดไหลเ่ขาททีอดตัวอย่างมเีสน่ห ์นอกจากนียังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทสีงูทสีดุในอนิโดจนีทคีวามสงู 3,143 
เมตรจากระดบันําทะเล 

 

 
 
  นําท่านเดนิทางสู ่นําตกสเีงนิ เป็นนําตกทสีวยทสีดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซงึสามารถมองเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาฮามรอง หรอื ภเูขาปากมงักร ซงึเป็นภเูขาอยูก่ลางเมอืงซาปา นักทอ่งเทยีวสามารถเดนิ
เทา้ขนึไปเพอืชมหมอกและเมฆคลุมเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ทมีี
ความสูงถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอดภูเขาทอียู่สูงสุดในอนิโดจีน จนไดรั้บฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอนิโดจนี ใน



 

 

ระหวา่งทเีดนิขนึภเูขาฮามรอง นักทอ่งเทยีวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิทสีวยงามตลอด
ทางเทา้ 

 

 
 

หลังจากนันนําท่านถ่ายรูปกับ โบสถซ์าปา เป็นอกีหนงึจุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์เีกา่แกท่สีดุใน
เมอืงซาปาสรา้งขนึเมอืปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรังเศส อสิละทา่นถา่ยรูปดา้นนอก หลังจากนันอสิระ
ทา่นชอ้ปปิงตลาดเลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทพัีกตามอธัยาสยั 
 

 
 
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปปิงท ีตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้า่น
เลอืกชอ้ปปิงมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พนืเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปปิงใหอ้ยา่งจุใจ 
(เนอืงจากพนืทเีมอืงซาปา รถใหญไ่มส่ามารถสญัจรผา่นได ้ในกรณีทโีรงแรมทพีกัอยูใ่นโซนดงักลา่ว ทา่นสามารถเดนิเทา้
เขา้ทพีกั เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว) 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนชูาบแูซลมอ่น (2) 
 
พกัท ี SAPA DIAMOND HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
 



 

 

วนัทสีอง นงัรถไฟเมอืงซาปา – ยอดเขาฟานซปินั โดย กระเชา้ไฟฟ้า – หมูบ่า้น CAT CAT VILLAGE – เมอืง
ฮานอย – ถนน 36 สาย (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

 
 

จากนันนําทา่น นงัรถไฟเมอืงซาปา ทา่นจะไดพ้บกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงซาปาทเีต็มไปดว้ยความสดชนื และสดูกลนิอาย
ธรรมชาต ิทา่นยังจะไดพ้บกบัทุง่นาขนับนัไดทเีรยีงรายเป็นขนัสวยงาม ถงึสถานนัีงกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 
 

 

   



 

 

  จากนันนําท่านขนึสู ่ยอดเขาฟานซปินั โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซงึเปรยีบเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" 
เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทสีดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานสีดุทา้ยอยูส่งูจาก 

  ระดับนําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็น นําตกสเีงนิ และ หมู่
บา้นกา๊ต กา๊ต ในมมุสงูชมนาขนับันไดทสีวยงาม เมอืเดนิทางถงึสถานดีา้นบนทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศหนาว
เย็นและสวยงาม เดนิขนึสูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (ไมร่วมรถรางขนึสูย่อดเขาราคา
รถรางประมาณ 70,000.- ดอง) 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 
 

 
 

นําทา่นชม หมูบ่า้น CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นน ีและชม
แปลงนาขา้วแบบขนับันได การเดนิทางไปหมู่บา้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนังรถยนตก็์ได ้ในกรณีทนัีงรถยนต ์รถ
นําเทยีวจะพาทกุทา่นมาทหีนา้หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และจากนันจงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซงึเป็นถนนของหมูบ่า้นเพอืสมัผัสกบั
วถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพนืเมอืง ทพีงึพาธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอนัเรยีบงา่ย ตลอดการ
เดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทเีปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืง ของทรีะลกึแกนั่กท่องเทยีว(ลกูคา้สามารถนํา
สงิของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสอืผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

 
 



 

 

 
 นําทานเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฮานอย ตงัอยูต่อนตน้อยูบ่นลุม่แมนํ่าแดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์สีถาปนาขนึเป็นเมอืงหลวงในปี 

พ.ศ. 1553 โดยใชช้อืวา่ ทังล็อง แปลวา่ มังกรเหนิ จนกระทัง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืง
เวเ้มอืตกเป็นสว่นหนขึองอนิโดจนีฝรังเศส ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครังใน พ.ศ. 2430 ภายหลัง
ไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนอื เมอื
รวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนงึเดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม.)  

 
 จากนันอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้บน ถนน 36 สาย ทขีายสนิคา้หลากหลายประเภท ทังของทรีะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิ

เครอืงเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋ากอ๊ปปียหีอ้ตา่ง  ๆเชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
 
พกัท ี MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม จตัรุสับาดงิห ์– สสุานโฮจมินิห ์– เมอืงนงิบงิห ์– ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์– วดับายดงิห ์– สนามบนินอยไบ – 

สนามบยิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ  (B/L/-) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 
 จากนันนําท่านเดนิทางไป จตัรุสับาดงิห ์ลานกวา้งทปีระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่นคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้

จากฝรังเศสเมอื 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขนึของฝรังเศสอยูถ่งึ 84 ปี 
 
 นําทา่นชม สสุานโฮจมินิห ์ภายในบรรจศุพอาบนํายาของทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ถา่ยรปูดา้นนอกเทา่นัน) 
 



 

 

 
 

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเกา่แกท่มีคีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีนืทชีุม่นําในอาณาเขตอัน
ไพศาลจนถกูขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทมีภีมูทิัศนแ์ปลกตา ทังเทอืกเขา เนนิเขาหนิปนู ทรีาบตํา และนา
ขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกนัวา่เป็นเมอืงศักดสิทิธ ิคณะปฏวิัตขิองโฮจมินิหก็์ไดเ้คยตังฐานทัพขนึทนีี
เป็นแหง่แรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ูระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 6 ชวัโมง) 

 
 
 
 

 
 



 

 

นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์เป็นแหล่งท่องเทยีว ทตีังอยู่ทางตอนใตข้องสามเหลยีมปากแม่นําแดง ใน
จังหวดันงิบงิห ์เป็นพนืททีมีทีังภมูทิัศนอ์นังดงามของยอดเขาหนิปนู แมนํ่าหลายสายไหลลดัเลาะ บางสว่นจมอยูใ่ตนํ้า และ
ยังถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึทําใหส้ถานทแีหง่นงีดงามน่าชม และยังมรี่องรอยทางโบราณคดทีเีผยใหเ้ห็นการตังถนิฐาน
ของมนุษยส์มัย โบราณ ทําใหส้ถานทแีหง่นีไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ินําท่านลงเรอื
ล่องไปตามสายธารแห่งธาราทไีหลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝังแม่นํา ซงึมี
ความยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทปีรากฏในระ หวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์
เพลดิเพลนิกับการ นังเรอืกระจาด ลอ่งผ่านทอ้งนํา และถําตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้ชมทัศนยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่
สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจทไีดจ้ากการมาเทยีวชม
จ่างอานคอื  จ่างอานเป็นสถานทที่องเทยีวทางธรรรมชาตทิสีวยงามมากแหง่หนงึของเวยีตนาม ทวิทัศนค์วามสวยงามของ
ทนีไีดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้น  ๆ
 

 
 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
 

จากนันนําท่านสักการะ วดับายดงิห ์ วัดเกา่แกคู่บ่า้นคู่เมอืงของนครหลวงเกา่ ทมีปีระวัตอิันยาวนานและมชีอืเสยีงของ
ประเทศเวยีดนามเป็นอย่างมาก รวมทัง เป็นวัดทใีหญ่สดุในอาเซยีนดว้ย มคีวามสวยแปลกตา สรา้งถกูหลักฮวงจุย้แท ้ๆ  คอื 
ดา้นหนา้เป็นนํา และดา้นหลังเป็นเขา มเีทอืกเขาตังอยูม่ากมาย มทีุง่นา ทอ้งนํา ทมีแีตส่เีขยีวสดใส บรเิวณดา้นขา้งๆวัด มี
ระเบยีงทางเดนิ ซงึมพีระพทุธรปูประดษิฐานเรยีงรายทังหมด 2,000 องค ์นอกจากน ียังมหีอระฆงั อาคารเจา้แมก่วนอมิ วหิาร
เจา้แมก่วนอมิพันกร เป็นวดัทเีคารพบชูาของชาวเวยีดนามหลายชว่งอายคุน 

 



 

 

 
 
 จากนันเดนิทางกลบั เมอืงฮานอย เขา้สู ่สนามบนินอยไบ เพอืเดนิทางกลบัประเทศไทย 
20.50  นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีFD645 
22.45  ถงึ สนามบยิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาไมร่วมตวั 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออก
ตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 



 

 

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

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

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

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 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี : 4,900 บาท** 

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

 

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิด้

ชําระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ   
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น
การใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีว

หรอืเอเจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 

ทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว 
เชน่ การสํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   



 

 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยนิดีทีจะชําระค่าบริการเพมิจากการทีมี
นักทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทางและอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่น
ใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนั

ทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ีแบตเตอรสํีารองสามารถนําใส่
กระเป๋าตดิตวัถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

 3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดั
จํานวน  

 3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 
กอ้น 

 3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


