
 
 
 

 
 
 
 



วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก (-/-/D) 

 
13.00 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดย

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
15.50 น าท่านเหนิฟ้าสู่ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่VJ902 (บนเครื่องไม่มอีาหารบรกิาร) 
17.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาวไก เป็นจงัหวดัในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนามซึง่มลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นภเูขา 

มพีรมแดนตดิกบัมณฑลยูนนานของประเทศจนี 
 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (1) 
 
พกัท่ี ARISTO HOTEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสอง เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเล้ียว – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – น ้าตกสีเงิน – หมู่
บ้านก๊าตก๊าต – โบสถซ์าปา – ตลาดเลิฟมารเ์กต็ (B/L/D) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 



 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปสญัลกัษณ์ที่ ด่านชายแดนเวียดนาม – จีน และเลือกซื้อสนิคา้ ชายแดนเวียดนาม-จนี 
สนิคา้พิน้เมอืงต่างๆที ่ตลาดก๊กเล้ียว  

 

 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้เริม่ต้นเป็นเมอืง
แห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ที่ฝรัง่เศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนัน้ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 
จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้กักนัใน
หมู่นักท่องเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบนัทีน่ี่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่
บริเวณนี้ก็มวีิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขัน้บนัไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตวัอย่างมเีสน่ห์ 
นอกจากนี้ยงัมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีสู่งทีสุ่ดในอนิโดจนีทีค่วามสูง 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

  



 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (3) 
 

น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกสีเงิน เป็นน ้าตกที่สวยที่สุดในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถ
มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสูง 100 เมตร 
 

 
 



น าท่านชม หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนัง่
รถยนต์กไ็ด ้ในกรณีทีน่ัง่รถยนต์ รถน าเทีย่วจะพาทุกท่านมาทีห่น้าหมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่
เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บา้นเพื่อสมัผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมคีวามสุขของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ที่พึ่งพา
ธรรมชาตใินการด าเนินชีวิตอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเท้าจะมบีา้นเรอืนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจ าหน่ายสนิค้า
พื้นเมอืง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถน าสิง่ของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ม 
รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมาม่า เป็นต้น) 
 

 



 
 

หลงัจากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถซ์าปา เป็นอกีหนึ่งจุดแลนด์มารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถ์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน
เมอืงซาปาสร้างขึน้เมื่อปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรัง่เศส อสิละท่านถ่ายรูปด้านนอก หลงัจากนัน้
อสิระท่านชอ้ปป้ิงตลาดเลฟิมารเ์กต็และเขา้โรงแรมทีพ่กัตามอธัยาสยั 
 



 
 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูชาบูแซลม่อน (4) 
 

หลงัจากรบัประทานอาหารเย็นเรียบร้อย อิสระท่านเดินชมและช้อปป้ิงที่ ตลาดซาปาเลิฟ ไนท์มาร์เกท็ มสีนิค้าให้
ท่านเลอืก ชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถช้อปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ  
 

พกัท่ี DE LA COUPOLE – MGALLERY BY SOFITEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 



 
 
 

วนัท่ีสาม เมืองซาปา – นัง่รถไฟรางชมเมืองซาปา – ข้ึนกระเช้าฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ชมโชวห์ุ่นกระบอกน ้า 
– ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย ์– ถนน 36 สาย (B/L/D) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 



 
จากนัน้น าท่าน นัง่รถไฟเมืองซาปา ท่านจะไดพ้บกบัววิทวิทศัน์ของเมอืงซาปาที่เตม็ไปด้วยความสดชื่น และสูดกลิน่
อายธรรมชาต ิท่านยงัจะไดพ้บกบัทุ่งนาขัน้บนัไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานีนัง่กระเชา้ไฟฟ้า (รวมค่ารถไฟราง
แลว้) 

 

 
   
  จากนัน้น าท่านขึน้สู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยงัยอดเขา ซึ่งเปรยีบเสมอืน "หลงัคาอนิโดจนี" 

เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีสุ่ดในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจาก 
  ระดบัน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น ้าตกสเีงนิ และ 

หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขัน้บันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความประทบัใจ (ไม่รวม
รถรางขึน้สู่ยอดเขาราคารถรางประมาณ 70,000.- ดอง) 

 



 
 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
  
 น าทานเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย ตัง้อยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น ้าแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมอืง

หลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ื่อว่า ทงัลอ็ง แปลว่า มงักรเหนิ จนกระทัง่ พ.ศ. 2245 กษตัรยิร์าชวงศ์เหงยีนไดย้้ายเมือ
หลวงไปอยู่เมอืงเวเ้มื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอนิโดจนีฝรัง่เศส ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครัง้ใน 



พ.ศ. 2430 ภายหลงัได้รบัเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืง
หลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึ่งเดียวของเวยีดนามในปัจจุบนั (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4-5 ชม.)  

 

 
 
 จากนัน้ชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน ้า ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมี

แห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน ้า แสดงเกี่ยวกบัเรื่องราวในประวตัิศาสตร์ 
ชวีติประจ าวนัของชาวเวยีดนาม และต านานสถานทีส่ าคญัต่างๆ ในกรุงฮานอย 

 



 
  
 น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ที่มตี านานเล่าขานว่าในสมยัที่เวียดนามท าสงครามสูร้บ

กบัจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ท าให้เกิดความท้อแท้ เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มี
ปาฏหิารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมื่อพระองคน์ าดาบไปต่อสู่กบัจนีกไ็ดช้ยัชนะกลบัมา
ท าให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองค์ก็ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้และน าท่านชม สะพาน
แสงอาทิตย ์

 
 จากนัน้อิสระให้ท่านเลอืกซื้อสนิค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสนิค้าหลากหลายประเภท ทัง้ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ 

อาท ิเครื่องเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปป้ียีห่อ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (4) 
 
พกัท่ี MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี เมืองฮานอย – จตัุรสับาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
(B/-/-) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 



 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดิงห์ ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ่้านค าประกาศอิสรภาพของเวยีดนาม

พน้จากฝรัง่เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรัง่เศสอยู่ถงึ 84 ปี น าท่านชม สุสานโฮจิมินห์ 
ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮจมินิหน์อนสงบอยู่ในโลงแก้ว (ถ่ายรูปดา้นนอกเท่านัน้) 

 

 
 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
12.15 น าท่านเหนิฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ901(บนเครื่องไม่มอีาหารบรกิาร) 
14.05 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ / เดก็ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาไม่รวม

ตัว๋ 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 17,999 5,500 14,999 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 16,999 5,500 13,999 

02 – 05 มกราคม 2563 13,999 5,000 10,999 

03 – 06 มกราคม 2563 13,999 5,000 10,999 

09 – 12 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

10 – 13 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

16 – 19 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

17 – 20 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

06 – 09 กมุภาพนัธ์ 2563 13,999 5,000 10,999 

07 – 10 กมุภาพนัธ์ 2563 13,999 5,000 10,999 

08 – 11 กมุภาพนัธ์ 2563 13,999 5,000 10,999 



13 – 16 กมุภาพนัธ์ 2563 12,999 5,000 9,999 

14 – 17 กมุภาพนัธ์ 2563 12,999 5,000 9,999 

20 – 23 กมุภาพนัธ์ 2563 12,999 5,000 9,999 

21 – 24 กมุภาพนัธ์ 2563 12,999 5,000 9,999 

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 12,999 5,000 9,999 

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 12,999 5,000 9,999 

06 – 09 มีนาคม 2563 11,999 5,000 9,999 

12 – 15 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

13 – 16 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

19 – 22 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

20 – 23 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

26 – 29 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

27 – 30 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

 
** ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
และหวัหน้าทวัรท่์านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน  

 

 
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่
ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



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

มิได้ช าระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรณุาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ : ตัว๋เมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันดไ์ด้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.    ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มนิิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขบัรถและไกดท้์องถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ต้องช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองทีน่ัง่  
2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบริการส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี
ใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 



1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่(ผู้มชีื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรบัเงนิค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต้่องการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต้่องการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนัจนัทร์ 

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั
ฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนีักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรอื

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการที่มี
นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่มไิดส่้งหน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิด้เกดิจาก
ความผดิของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบนิ ค่าภาษีเชื้อเพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึ้นเครื่องบิน ต้องมขีนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มลิลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกนัทุกชิ้นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า
ทีก่ าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใต้ทอ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของที่มลีกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าทีโ่หลดใต้ทอ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

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

3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องไดไ้ม่มกีารจ ากดั
จ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 ก้อน 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครื่องในทุกกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
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