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นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์เป็นแหลง่ทอ่งเทยีว ทตีังอยูท่างตอนใตข้องสามเหลยีมปากแม่นําแดง ในจังหวัดนงิบงิห ์
เป็นพนืททีมีทัีงภมูทัิศนอั์นงดงามของยอดเขาหนิปนู แมนํ่าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยูใ่ตนํ้า และยงัถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั 
จงึทําใหส้ถานทแีหง่นงีดงามน่าชม และยังมรีอ่งรอยทางโบราณคดทีเีผยใหเ้ห็นการตังถนิฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ทําใหส้ถานทแีหง่
นีไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ินําทา่นลงเรอืลอ่งไปตามสายธารแหง่ธาราทไีหลเย็น ในชว่งแรกของ
การเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของภเูขาสองฝังแม่นํา ซงึมคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทปีรากฏในระ หวา่งการเดนิทางหลาย
ทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกบัการ นังเรอื ลอ่งผา่นทอ้งนํา และถําตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้
ชมทัศนยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้งทุง่หญา้คาบา้งสลับกนัไป ความประทับใจทไีด ้
จากการมาเทยีวชมจา่งอานคอื  จา่งอานเป็นสถานททีอ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิสีวยงามมากแหง่หนงึของเวยีตนาม ทวิทศัน์ความสวยงาม
ของทนีไีดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้น  ๆ
 

 



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั LAROSA HOTEL / CWD HOTEL / MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทสีอง ถา่ยรปูสสุานโฮจมินิห ์– เมอืงลาวไก – ถา่ยรปูดา่นชายแดนจนี/เวยีดนาม – เมอืงซาปา – หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต – อสิระ 

ชอ้ปปิงตลาดเลฟิมารเ์ก็ต 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนันนําทา่นเดนิทางไป จตัรุสับาดงิหล์านกวา้งทปีระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่นคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรังเศสเมอื 
2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขนึของฝรังเศสอยูถ่งึ 84 ปีนําทา่นถา่ยรูป สสุานโฮจมินิหภ์ายในเป็นสถานทบีรรจศุพอาบ
นํายาของทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ถา่ยรปูดา้นนอก) 
 

 
 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาวไกใกลก้ับชายแดนจนี ตังอยู่บนระดับความสงูจากระดับนําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทังปี จากนันนําทา่นถา่ยรปูสญัลักษณ์ท ีดา่นชายแดนเวยีดนาม – จนี 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

จากนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆ แหง่นีเรมิตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผอ่นเมอืครังที
ฝรังเศสซงึปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนันไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาขนึในปี พ.ศ.2465 จากนันจงึเรมิมชีาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่ง
วันหยดุเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเรมิเป็นทรีูจั้กกันในหมูนั่กทอ่งเทยีว จงึทําใหปั้จจุบันทนีีไดรั้บความนยิมเป็นอยา่ง
มาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทอีาศัยอยูบ่รเิวณนีก็มวีถิชีวีติทน่ีาสนใจ พนืทใีนซาปาเต็มไปดว้ยนาขันบันไดทา่มกลางที
ลาดไหลเ่ขาททีอดตัวอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนยัีงมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทสีงูทสีดุในอนิโดจนีทคีวามสงู 3,143 เมตรจากระดับนําทะเล 
 



 
 
นําท่านชม หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGEหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาใน
หมูบ่า้นน ีและชมแปลงนาขา้วแบบขนับันได การเดนิทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนังรถยนตก์ไ็ด ้ในกรณีทนัีงรถยนต ์
รถนําเทยีวจะพาทกุทา่นมาทหีนา้หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และจากนันจงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซงึเป็นถนนของหมูบ่า้นเพอืสมัผัสกบัวถิชีวีติ
ความเป็นอยูแ่บบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพนืเมอืง ทพีงึพาธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมี
บา้นเรอืนของชาวเขาทเีปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืง ของทรีะลกึแกนั่กทอ่งเทยีว หากทา่นเดนิทางลงมาถงึจดุหมายทา่นจะไดพ้บ
กบันําตกกลางหมูบ่า้น 
 

 



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปปิงท ีตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ทมสีนิคา้ใหท้่านเลอืก ชอ้ปปิง
มากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พนืเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปปิงใหอ้ยา่งจใุจ 
 
ภายในตลาดทา่นจะไดพ้บเห็นกบัโบสถซ์าปา เป็นอกีหนงึจดุแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์เีกา่แกท่สีดุในเมอืงซาปา
สรา้งขนึเมอืปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรังเศส อสิละทา่นถ่ายรูปดา้นนอก หลังจากนันอสิระทา่นชอ้ปปิงตลาดเลฟิ
มารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทพัีกตามอธัยาสยั 
 

ทพีกั NORTH STAR SAPA HOTEL / CHAPADEW SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
วนัทสีาม สะพานแกว้มงักรเมฆ – นําตกสเีงนิ – นงัรถไฟชมววิสูส่ถานกีระเชา้ฟานซปิัน(รวมคา่รถไฟรางแลว้)– นงักระเชา้

ฟานซปินั 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําทา่นเดนิทางสูส่ถานททีอ่งเทยีวใหมล่่าสดุของซาปา สะพานแกว้ หรอืในชอื “โหร่งมัย”(มังกรเมฆ) หา่งจากตัวเมอืงซาปา

ประมาณ 20 กโิลเมตรเท่านันเปิดใหบ้รกิารเมือวันที 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นสะพานแกว้ทีสูงทสีุดและใหญ่ทีสุดของ
เวยีดนาม ณ ตอนนี การทจีะขนึสูส่ะพานกระจกแห่งนีท่านจะตอ้งขนึลฟิทท์มีคีวามสงูถงึ 300 เมตร จงึจะถงึยอดสะพาน ทา้
ทายความหวานเสียวดว้ยทางเดนิทีเป็นกระจกแกว้ใสมองทะลุลงถึงพืนดิน เมือท่านเดนิสุดสะพานท่านจะไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศของถกูโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิภเูขา และววิทวิทัศนท์งีดงาม 

 



 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเดนิทางสู ่นําตกสเีงนิ เป็นนําตกทสีวยทสีดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซงึสามารถมองเห็นไดอ้ย่าง
ชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
 

 



 
 

จากนันนําท่าน นงัรถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ของเมอืงซาปาทเีต็มไปดว้ยความสดชนื และสดูกลนิอายธรรมชาต ิ
ทา่นยังจะไดพ้บกบัทุง่นาขนับันไดทเีรยีงรายเป็นขันสวยงามถงึสถานนัีงกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 

 

 



 
 
จากนันนําท่านขนึสู ่ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซงึเปรียบเสมอืน "หลังคาอนิโดจีน" เป็นระบบ
กระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทสีุดในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยู่สงูจากระดับนําทะเลราว 3,000 
เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็น นําตกสเีงนิ และ หมูบ่า้นกา๊ต กา๊ต ในมมุสงูชมนาขนับันได
ทสีวยงาม เมอืเดนิทางถงึสถานีดา้นบนทา่นจะไดส้ัมผัสกบับรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขนึสูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาให ้
ทา่นไดเ้กบ็ภาพความประทับใจ (ไมร่วมรถรางขนึยอดเขาราคาประมาณ 80,000 VND/เทยีว) 
 

 



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพเิศษเมนสูกุแีซลมอ่น 
 
พกัท ี DE LA COUPOLE – MGALLERY HOTEL BY SOFITEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 



วนัทสี ี เมอืงฮานอย – สะพานแสงอาทติย–์ ทะเลสาบคนืดาบ – ชอ้ปปิงถนน 36 สาย – สนามบนินอยไบ – สนามบนิดอน
เมอืง – กรงุเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงฮานอยผ่านเสน้ทางเดมิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัวโมง ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร
ตังอยูต่อนตน้อยูบ่นลุ่มแมนํ่าแดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์สีถาปนาขนึเป็นเมอืงหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้อืวา่ ทังล็อง แปลวา่ มังกร
เหนิ จนกระทัง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเวเ้มอืตกเป็นสว่นหนึของอนิโดจนีฝรังเศส ฮานอยจงึ
กลับมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครังใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสอง
ประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนอื เมอืรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนงึเดยีวของเวยีดนามในปัจจบัุน 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนบูเุฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิSEN RESTURANT 
 (ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรา้นอาหารในกรณีทรีา้นปิด หรอืเกดิเหตสุุดวสิยั) 
 

 
 
นําทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทมีตํีานานเลา่ขานวา่ในสมัยทเีวยีดนามทําสงครามสูร้บกับจนี กษัตรยิแ์หง่
เวยีดนามไมเ่คยรบชนะจนีไดเ้ลย ทําใหเ้กดิความทอ้แท ้เมอืมาลอ่งเรอืททีะเลสาบแหง่นีไดม้ปีาฏหิารย ์เตา่ขนาดใหญม่ากไดค้าบดาบ
วเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมอืพระองคนํ์าดาบไปตอ่สูก่บัจนีกไ็ดช้ยัชนะกลับมาทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมอืสงครามสนิสดุพระองคก์็ไดนํ้า
ดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นแีละนําทา่นชม สะพานแสงอาทติย ์
 
จากนันอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้บน ถนน 36 สาย ทขีายสนิคา้หลากหลายประเภท ทังของทรีะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครอืงเขนิ 
หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋ากอ๊ปปียหีอ้ตา่ง  ๆเชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
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องจากสาย



อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาไมร่วมตวั 

02 – 05 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

03 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 16,999 5,900 11,999 

09 – 12 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

13 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 18,999 5,900 13,999 

14 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 16,999 5,900 11,999 

16 – 19 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

23 – 26 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 16,999 5,900 11,999 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน/วนัฉตัรฯ) 16,999 5,900 11,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

03 – 06 มถินุายน 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 15,999 5,900 10,999 

04 – 07 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

05 – 08 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 



11 – 14 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

12 – 15 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

13 – 16 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

18 – 21 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

19 – 22 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

25 – 28 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

26 – 29 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

04 – 07 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬบชูา) 16,999 5,900 11,999 

05 – 08 กรกฎาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

17 – 20 กรกฎาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

25 – 28 กรกฎาคม 2563 
(วนัเฉลมิฯพระเจา้อยูห่วั) 17,999 5,900 12,999 

06 – 09 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

07 – 10 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

13 – 16 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

14 – 17 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

20 – 23 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

21 – 24 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

27 – 30 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

28 – 31 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 



04 – 07 กนัยายน 2563 13,999 5,900 9,999 

 
เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี นบัจากวนัเดนิทางกลบั ราคา 4,900 บาท/ทา่น 

 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมด เนอืงจากทาง

บรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซไีม่

ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณอ์ักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี



2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทงัหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารอง

ทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 
3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอื

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทยีว

หรือเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิท
กําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด
จํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา 
ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงันบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับ
ราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอื
ขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


