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วนัแรก กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก – เมอืงซาปา – 

หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต – ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต (-/L/D) 
04.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู1 เคาน์เตอร ์B สายการบนิไทย แอรเ์วย ์อนิเตอร์

เนชัน่เนล (TG) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.45  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่TG560 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.35   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 น าทา่นออกจาก เมอืงฮานอย เพือ่เดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจนี ตัง้อยู่บนระดับความสงูจากระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ แห่งนี้เริม่ตน้เป็นเมอืงแห่งการพักผ่อนเมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยู่ใน
ขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานบีนภเูขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวตา่งชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดี

และเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกันในหมู่นักทอ่งเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ 
บรรดาชาวเขาทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนีก็้มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บนัไดทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอย่าง

มเีสน่ห ์นอกจากนียั้งมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

 น าทา่นชม หมูบ่า้น CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้ และชมแปลง
นาขา้วแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก็์ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถน าเทีย่วจะพา

ทกุทา่นมาทีห่นา้หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพือ่สมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่
แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ทีพ่ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนนิชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืน

ของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว(ลกูคา้สามารถน าส ิง่ของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้
อาทเิชน่ เสือ่ผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ... พเิศษเมนูหมอ้ไฟ+ปลาแซลมอน (2) 

 หลงัจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเลฟิ มารเ์ก็ต มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิง
มากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

พกัที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เมอืงซาปา – ภูเขาฮามรอง หรอืภูเขา้ปากมงักร – น า้ตกสเีงนิ – กระเชา้ไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซปินั (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร ซึง่เป็นภูเขาอยู่กลางเมอืงซาปา นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทา้ขึน้
ไปเพือ่ชมหมอกและเมฆคลมุเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ทีม่คีวามสงูถงึ 3,143 

เมตร ถอืเป็นยอดภเูขาทีอ่ยู่สงูสดุในอนิโดจนี จนไดรั้บฉายาวา่เป็น หลังคาแห่งอนิโดจนี ในระหวา่งทีเ่ดนิขึน้ภูเขาฮามรอง 

นักทอ่งเทีย่วสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้ 
 



 
  น าทา่นเดนิทางสู ่SILVER WATER FALL (น า้ตกสเีงนิ) เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน 

ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

  จากนัน้น าทา่น น ัง่รถไฟเมอืงซาปา สูส่ถานีกระเชา้ไฟฟ้า จากนัน้น าทา่นขึน้สู ่เขาฟานซปิัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยัง
ดา้นบน ซึง่เปรียบเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 

กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยู่สงูจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี ระหวา่งทางทา่นจะได ้
เห็น น ้าตกสเีงนิ และ หมูบ่า้นกา๊ต กา๊ต ในมุมสงูชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม เมือ่เดนิทางถงึสถานีดา้นบนทา่นจะไดส้มัผัสกับ

บรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขึน้สูจ่ดุสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ  

  พเิศษใหท้า่นไดน่ั้ง รถรางไฟฟ้า จากจุดทีล่งสถานีกระเชา้ เพือ่น่ังขึน้ไปพชิติจุดทีส่งูทีส่ดุของยอดเขาฟานซปัิน ซึง่อยู่ที่
ความสงูจากระดบัน ้าทะเล 3,143 เมตร ทา่นจะไดส้มัผัสกับความสวยงามจากดา้นบนยอดเขาฟานซปัีน ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นยอก

เขาทีส่งูทีส่ดุในแถบประเทศอนิโดจนี 
 



 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 

 อสิระทา่นที ่ตลาดเลฟิ มารเ์ก็ต มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย  ไม่วา่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า 
รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

พกัที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงซาปา – ชายแดนเวยีดนาม-จนี – ตลาดกก๊เลีย้ว – เมอืงนงิบงิห ์– ลอ่งเรอืฮาลองบก (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นออกเดนิทางกลับสู่ลาวไก ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิ้นเมืองต่างๆ ตลาดก๊กเลีย้ว และน าท่านถ่ายรูป สัญลักษณ์ ที่ด่าน
ชายแดนเวยีดนาม - จนีและเลอืกซือ้สนิคา้ ผลไมเ้มอืงจนี  

 



 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีืน้ทีชุ่ม่น ้าในอาณาเขตอันไพศาล

จนถูกขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีูมทิัศน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขาหนิปนู ทีร่าบต า่ และนาขา้วลอ้มรอบ
ดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกันวา่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิัตขิองโฮจมินิหก็์ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึน้ทีน่ี่เป็นแห่งแรกในการ

ศกึ เดยีนเบยีนฟ ูระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 

พกัที ่ HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนงิบงิห ์ – ถ า้ตามกก๊ – ลอ่งเรอืกระจาด – ตลาดพืน้เมอืง – วดับายดงิห ์– เมอืงฮานอย – ทา่อากาศยาน
นอยไบ – ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ลอ่งเรอืกระจาด เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีต่ัง้อยูท่างตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น ้าแดง ในจังหวัดนงิบิง่ห ์

เป็นพืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภมูทิศัน์อันงดงามของยอดเขาหนิปนู แม่น ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยู่ใตน้ ้า และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผา

สงูชนั จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นีง้ดงามน่าชม และยังมรี่องรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ท าให ้
สถานทีแ่หง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิน าทา่นลงเรอืลอ่งไปตามสายธารแห่งธาราทีไ่หลเย็น 

ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระ หวา่ง
การเดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกบัการ น่ังเรอืกระจาด ลอ่งผ่านทอ้งน ้า และถ ้า

ตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสดุลกูหูลกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้งทุง่หญา้คา
บา้งสลบักนัไป ความประทบัใจทีไ่ดจ้ากการมาเทีย่วชมจ่างอานคอื  จ่างอานเป็นสถานทีท่อ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแห่ง

หนึง่ของเวยีตนาม ทวิทศันค์วามสวยงามของทีน่ีไ้ดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ  

 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

 น าทา่นแวะซือ้ของฝากที ่ตลาดพืน้เมอืง ทีน่ีท้า่นจะไดพ้บของฝากพืน้เมอืงของเวยีดนามหลากหลาย  
จากนัน้น าท่านสักการะ วดับายดงิห ์ วัดเก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงของนครหลวงเก่า ทีม่ปีระวัตอิันยาวนานและมชีือ่เสยีงของประเทศ

เวยีดนามเป็นอยา่งมาก รวมทัง้ เป็นวดัทีใ่หญส่ดุในอาเซยีนดว้ย มคีวามสวยแปลกตา สรา้งถูกหลักฮวงจุย้แท ้ๆ  คอื ดา้นหนา้เป็นน ้า 
และดา้นหลังเป็นเขา มเีทอืกเขาตัง้อยู่มากมาย มทีุ่งนา ทอ้งน ้า ทีม่แีต่สเีขยีวสดใส บรเิวณดา้นขา้งๆวัด มรีะเบยีงทางเดนิ ซึง่มี

พระพุทธรูปประดษิฐานเรียงรายทัง้หมด 2,000องค ์นอกจากนี้ มหีอระฆัง อาคารเจา้แม่กวนอมิ วหิารเจา้แม่กวนอมิพันกร เป็นวัดที่

เคารพบชูาของชาวเวยีดนามหลายชว่งอายคุน 
 



 
 

เย็น บรกิารอาหารดว้ยเป็นขนมปงัฟร ัง่เศส สไตลเ์วยีดนามบรกิารบนรถ (11) 

จากนัน้เดนิทางกลบั เมอืงฮานอย เขา้สู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
20.45  น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG565 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.35 ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง/ไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 
 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

 
11 – 14 เมษายน 2562 

 
22,999 22,999 4,000 15,999 

 

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

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  



 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น

กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ 

คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้ง ช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ
ส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  



2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิ

ตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 


