
 

 

 
 

 
 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา -     หมู่

บ้านกา๊ตกา๊ต - ตลาดเลิฟมารเ์กต็ (-/L/D) 



 

 

04.00  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบนิแอร์เอเชีย โดยเจ้าหน้าที่ของ
บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

07.00 น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 
08.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
 น าท่านออกจาก  เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองลาวไก  ใกล้กับชายแดนจีน ตัง้อยู่บนระดับความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 น าทา่นเดนิทางต่อสู ่เมืองซาปา เมอืงเลก็ๆ แห่งนี้เริม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพกัผอ่นเมื่อครัง้ทีฝ่รัง่เศสซึ่งปกครองเวยีดนามอยูใ่น

ขณะนัน้ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพักผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะ
อากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่ ้จ ักกนัในหมู่นักท่องเที่ยว จงึท าให้ปัจจุบนัที่นี่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก
บรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเตม็ไปดว้ยนาขัน้บนัไดทา่มกลางทีล่าดไหล่
เขาทีท่อดตวัอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนี้ยงัมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 



 

 

 
 น าท่านชม หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชม

แปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนัง่รถยนต์ก็ได้ ในกรณีทีน่ัง่รถยนต์ รถน า
เทีย่วจะพาทกุทา่นมาทีห่น้าหมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บา้นเพื่อสมัผสักบัวถิชีวีติ
ความเป็นอยูแ่บบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนินชวีติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้
จะมบี้านเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืง ของทีร่ะลกึแก่นักทอ่งเทีย่ว(ลูกคา้สามารถน าสิง่ของไปบรจิาคแก่
เดก็ชาวเขาได ้อาทเิช่น เสือ่ผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 
 หลงัจากรบัประทานอาหารเยน็เรยีบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกช้

อปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 
พกัท่ี NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  *หรือระดบัเทียบเท่า*  
วนัท่ีสอง  เมืองซาปา - ภเูขาฮามรอง - น ้าตกสีเงิน - กระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาฮามรอง หรือ ภเูขาปากมงักร ซึ่งเป็นภูเขาอยูก่ลางเมอืงซาปา นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทา้ขึน้
ไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ทีม่คีวามสงูถงึ 3 ,143 
เมตร ถอืเป็นยอดภูเขาทีอ่ยูส่งูสดุในอนิโดจนี จนไดร้บัฉายาว่าเป็น หลงัคาแหง่อนิโดจนี ในระหว่างทีเ่ดนิขึน้ภูเขาฮามรอง 
นักทอ่งเทีย่วสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้ 

 
  น าทา่นเดนิทางสู ่น ้าตกสีเงิน เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึ่งสามารถมองเหน็ไดอ้ยา่ง

ชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าทา่นขึน้สู ่ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยงัยอดเขา ซึ่งเปรยีบเสมอืน "หลงัคาอนิโดจนี" เป็นระบบ

กระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 
3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหวา่งทางทา่นจะไดเ้หน็ น ้าตกสเีงนิ และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสงูชม



 

 

นาขัน้บันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สมัผสักับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสู่
จุดสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  *หรือระดบัเทียบเท่า*  

 
 
 
 
วนัท่ีสาม  เมืองซาปา - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดกก๊เล้ียว - เมืองนิงบิงห ์หรือฮาลองบก (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ออกเดนิทางกลบัสู่ลาวไก ช้อปป้ิงสนิค้าพิ้นเมืองต่างๆ ตลาดก๊กเล้ียว และน าท่านถ่ายรูป สญัลกัษณ์ ทีด่่าน
ชายแดนเวยีดนาม - จนีและเลอืกซื้อสนิคา้ ผลไมเ้มอืงจนี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาต ิมพีื้นทีชุ่่มน ้าในอาณาเขตอัน
ไพศาลจนถูกขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีูมทิศัน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนินเขาหนิปูน ทีร่าบต ่า และนาขา้ว
ลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกนัว่าเป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิตัขิองโฮจมินิห์ก็ได้เคยตัง้ฐานทพัขึน้ทีน่ี่เป็นแห่ง
แรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟู ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 6 ชัว่โมง) 



 

 

 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  *หรือระดบัเทียบเท่า* 
วนัท่ีส่ี  เมืองนิงบิงห ์- ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วดับายดิงห ์- เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่า

อากาศยานดอนเมือง – กรงุเทพฯ (B/L/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื ล่องเรือกระจาด เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น ้าแดง ในจงัหวดันิง
บิง่ห ์เป็นพืน้ทีท่ ีม่ที ัง้ภูมทิศัน์อนังดงามของยอดเขาหนิปูน แม่น ้าหลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตน้ ้า และยงัถูกลอ้มรอบ
ด้วยผาสูงชนั จึงท าให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยงัมีร่องรอยทางโบราณคดทีี่เผยให้เห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์สมัย 
โบราณ ท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิน าท่านลงเรอืล่องไปตามสายธารแห่ง
ธาราทีไ่หลเยน็ ในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาสองฝัง่แม่น ้า ซึ่งมคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพที่
ปรากฏในระ หว่างการเดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน กุ้ยหลนิของจนี หรอื อ่าวฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกบัการ นัง่เรอืกระจาด 
ล่องผ่านทอ้งน ้า และถ ้าต่างๆภายในบรเิวณท่านจะได้ ชมทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซ้อนสดุลูกหูลูกตา สองขา้งทาง
เป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลบักนัไป ความประทบัใจทีไ่ด้จากการมาเทีย่วชมจ่างอานคอื  จ่างอานเป็นสถานทีท่อ่งเทยีวทาง
ธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแหง่หนึ่งของเวยีตนาม ทวิทศัน์ความสวยงามของทีน่ี้ไดร้บัการรงัสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นแวะซื้อของฝากที ่ตลาดพื้นเมือง ทีน่ี้ทา่นจะไดพ้บของฝากพืน้เมอืงของเวยีดนามหลากหลาย  

จากนัน้น าท่านสกัการะ วดับายดิงห ์วดัเก่าแก่คู่บ้านคู่เมอืงของนครหลวงเก่า ทีม่ปีระวตัอินัยาวนานและมชีื่อเสยีงของประเทศ
เวยีดนามเป็นอยา่งมาก รวมทัง้ เป็นวดัทีใ่หญ่สดุในอาเซยีนดว้ย มคีวามสวยแปลกตา สรา้งถูกหลกัฮวงจุย้แท้ๆ  คอื ด้านหน้าเป็น
น ้า และด้านหลงัเป็นเขา มเีทอืกเขาตัง้อยูม่ากมาย มทีุง่นา ทอ้งน ้า ทีม่แีต่สเีขยีวสดใส บรเิวณดา้นข้างๆวดั มรีะเบยีงทางเดนิ ซึ่ง
มพีระพุทธรูปประดษิฐานเรยีงรายทัง้หมด 2,000 องค์ นอกจากนี้ ยงัมหีอระฆงั อาคารเจา้แม่กวนอมิ วหิารเจ้าแม่กวนอมิพนักร 
เป็นวดัทีเ่คารพบูชาของชาวเวยีดนามหลายช่วงอายคุน 

 
เยน็ บริการอาหารด้วยเป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนามบริการบนรถ) 

จากนัน้เดนิทางกลบั เมืองฮานอย เขา้สู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย 



 

 

20.50  น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD645 
22.45  ถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

************************************************* 
** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ เดก็
มีเตียง 

(เดก็อายตุ า่กว่า11
ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายตุ า่กว่า11
ปี) 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม่
รวมตัว๋ 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 15,999 3,500 11,999 
01 – 04 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,999 
08 – 11 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,999 
15 – 18 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,999 
22 – 25 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,999 
12 – 15 เมษายน 2562 17,999 17,999 17,999 4,500 13,999 
16 – 19 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 
07 – 10 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,999 
05 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,999 
13 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 12,999 
14 – 17 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 3,500 12,999 
02 – 05 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,500 11,999 
08 – 11 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 3,500 11,999 

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

ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน 
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน  

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน



 

 

ข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทวัรท์ุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทัง้หมด 
เน่ืองจากทางบริษทัฯ ได้ช าระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิได้ช าระ 

ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรณุาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ : ตัว๋เมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันดไ์ด้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ   
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต 

ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อน
การใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อทา่นเพื่อส ารองทีน่ัง่  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณนีักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณเีช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อื
วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนัจนัทร์ ถงึ
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 



 

 

1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่(ผูม้ชี ื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลกิการ
จองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณใีดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ชี ื่ อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อเีมล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอยา่งหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
2.1.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว 
เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่้องการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนัจนัทร์ ถงึ
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนีักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใช้บรกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 
3. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งใหก้บั

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา  และอย่างน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีว ีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากกา รที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกวา่ทีท่างบรษิทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่มไิด้ส่งหน้าหนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษิัทจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทีม่ ิได้เกิดจาก
ความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอื่น เป็นตน้ 



 

 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่า
ภาษเีชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่นัน้ 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ต้องมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ้น และรวมกนั

ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ่งมซีิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จ้าหน้าทีต่รวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถ้อืได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรี่ส ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่
กระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองทีม่ ีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000  mAh หรอืน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่มกีารจ ากัด
จ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครื่องในทกุกรณ ี
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื่องในทกุกรณี 

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


