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สมัผสัความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา 2 คืน เตม็อ่ิม!!  

ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า เพื่อข้ึนชมยอดเขาฟานซิปัน สูงท่ีสุดในเวียดนาม 

ชมนาขั้นบนัไดใหญ่ท่ีสุดในโลก หมู่บา้นกา๊ต กา๊ต 

เที่ยวเมืองนิงบิงห ์ฮาลองบก สถานที่จริงถ่ายท าเรื่อง KONG SKULL ISLAND 

 

 

 

 

 

 

 

พกัซาปา 2 คืน / นิงบิงห ์1 คืน 

ราคาเริ่มตน้เพียง 11,888 พกัระดบั 3 - 4 ดาว 
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เดินทางเดือน ตลุาคม – ธนัวาคม 2560 

โดยสายการบิน AIR ASIA 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – 

เมืองซาปา – หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET 

04.00 น. พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์

เอเชีย โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
07.00น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี FD642 

08.45น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋า

สมัภาระเรียบรอ้ย  

 น าท่านออกจาก เมืองฮานอย เพ่ือเดินทางเขา้สู่ เมืองลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจีน ตั้งอยู่บน

ระดับความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหง่น้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแหง่การพกัผ่อนเม่ือครั้งท่ีฝรัง่เศส

ซ่ึงปกครองเวียดนามอยู่ในขณะน้ันไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเร่ิมมี

ชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนั

ในหมู่นักท่องเท่ียว จึงท าใหปั้จจุบันท่ีน่ีไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ 

บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยู่บริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบันได
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ท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอย่างมีเสน่ห ์นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโด

จีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

 
 
 
 
 
 
 น าท่านชม หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขา

ในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดินทางเทา้

หรือนัง่รถยนตก็์ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต์ รถน าเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้าหมู่บา้นก๊าตก๊าต  และ

จากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บา้นเพ่ือสมัผัสกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมี

ความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการ

เดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาท่ีเปิดร้านวางจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่

นักท่องเท่ียว(ลูกคา้สามารถน าส่ิงของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิเช่น เส่ือผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ 

ขนม เป็นตน้) 
เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจากรบัประทานอาหารเยน็เรียบรอ้ย อิสระท่านเดินชมและชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKET 

มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ 

ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

พกัที่  MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรอืระดบัเทียบเท่า*  

วนัที่สอง เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น ้าตกสเีงิน) – กระเชา้ไฟฟ้า – ยอด

เขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซ่ึงเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา 

นักท่องเท่ียวสามารถเดินเท้าขึ้ นไปเพ่ือชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา้ ชม

เทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ท่ีมีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขาท่ีอยู่

สูงสุดในอินโดจีน จนไดร้บัฉายาว่าเป็น หลงัคาแห่งอินโดจีน ในระหว่างท่ีเดินขึ้ นภูเขาฮามรอง 

นักท่องเท่ียวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหินท่ีสวยงามตลอดทางเทา้ 

  น าท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น ้าตกสเีงิน) เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหล

จากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่  ยอดเขาฟานซิปัน  โดย 

กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซ่ึงเปรียบเสมือน 

"หลงัคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสริงสาม

สาย ยาวท่ีสุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร 

สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 

เมตร  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่าง

ทางท่านจะไดเ้ห็น น ้ าตกสีเงิน และ หมู่บา้นก๊าต 

ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดท่ีสวยงาม เม่ือเดินทางถึงสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้ นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาใหท่้านไดเ้ก็บภาพความ

ประทบัใจ 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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 อิสระท่านท่ี ตลาด LOVE MARKET มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นสินคา้

พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

พกัที่  MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรอืระดบัเทียบเท่า*  

วนัที่สาม เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จนี -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห ์(ฮาลองบก) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันออกเดินทางกลบัสู่ลาวไก ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ินเมืองต่างๆ ตลาด COC LEU MARKET และ

น าท่านถ่ายรูป สญัลกัษณ ์ท่ีด่านชายแดนเวียดนาม - จีนและเลือกซ้ือสินคา้ ผลไมเ้มืองจีน 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนิงบิงห ์เมืองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ี

ชุ่มน ้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศน์แปลกตา 

ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ท่ีราบต า่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จึงถือกนัว่าเป็น

เมืองศกัด์ิสิทธ์ิ คณะปฏิวติัของโฮจิมินหก็์ไดเ้คยตั้งฐานทัพข้ึนท่ีน่ีเป็นแห่งแรกในการศึก เดียน

เบียนฟู ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 6 ชัว่โมง) 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  YEN NHI HOTEL / ROYAL HOTEL / GOLD HOTEL  *หรอืระดบัเทียบเท่า* 

วนัที่สี ่ เมืองนิงบิงห ์(ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพ้ืนเมือง – วัดบายดิงห์ - เมือง

ฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือกระจาด เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้องสามเหล่ียม

ปากแม่น ้าแดง ในจงัหวดันิงบ่ิงห ์เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทั้งภูมิทศัน์อนังดงามของยอดเขาหินปูน แม่น ้าหลาย

สายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตน้ ้า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จึงท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีงดงาม

น่าชม และยงัมีร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเ้ห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ท าให้

สถานท่ีแห่งน้ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ น าท่านลงเรือล่องไป
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ตามสายธารแห่งธาราท่ีไหลเย็น ในช่วงแรกของการ

เดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาสองฝัง่แม่น ้า 

ซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระ 

หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลิน

ของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลิดเพลินกบัการ นัง่เรือ

กระจาด ล่องผ่านทอ้งน ้า ชมทศันียภาพของภูเขาน้อย

ใหญ่ สลับซับซอ้นสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่ง

นาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลบักนัไป ความประทับใจท่ีไดจ้ากการมาเท่ียวชมจ่างอานคือ  จ่างอานเป็น

สถานท่ีท่องเทียวทางธรรรมชาติท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงของเวียตนาม ทิวทศัน์ความสวยงามของท่ีน้ี

ไดร้บัการรงัสรรคจ์ากธรรมชาติลว้น  ๆ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านแวะซ้ือของฝากท่ี ตลาดพ้ืนเมือง ท่ีน้ีท่านจะไดพ้บของฝากพ้ืนเมืองของเวียดนามหลากหลาย  

จากน้ันน าท่านสกัการะ วดับายดิงห ์วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ท่ีมีประวติัอนัยาวนาน

และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอยา่งมาก รวมทั้ง เป็นวดัท่ีใหญ่สุดในอาเซียนดว้ย มีความ

สวยแปลกตา สรา้งถูกหลกัฮวงจุย้แท้ๆ  คือ ดา้นหน้าเป็นน ้า และดา้นหลงัเป็นเขา มีเทือกเขาตั้งอยู่

มากมาย มีทุ่งนา ทอ้งน ้า ท่ีมีแต่สีเขียวสดใส บริเวณดา้นขา้งๆวดั มีระเบียงทางเดิน ซ่ึงมีพระพุทธรูป

ประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000องค์ นอกจากน้ี มีหอระฆงั อาคารเจา้แม่กวนอิม วิหารเจา้แม่

กวนอิมพนักร เป็นวดัท่ีเคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายชว่งอายุคน 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็เป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนามบรกิารบนรถ) 

จากน้ันเดินทางกลบั เมืองฮานอย เขา้สู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 

20.50 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD645 

22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
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*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11

ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

05 - 08 ตลุาคม 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

07 - 10 ตลุาคม 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

13 - 16 ตลุาคม 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

14 - 17 ตลุาคม 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

21 - 24 ตลุาคม 2560 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588 

27 – 30 ตลุาคม 2560 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888 

02 – 05 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

04 – 07 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

09 – 12 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

11 – 14 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

16 – 19 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

18 – 21 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

23 – 26 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

25 – 28 พฤศจกิายน 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

01 – 04 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588 

08 – 11 ธนัวาคม 2560 15,888 15,888 15,888 3,500 10,888 

14 – 17 ธนัวาคม 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 
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16 – 19 ธนัวาคม 2560 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

21 – 24 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588 

22 – 25 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588 

31ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 4,000 11,888 

 

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

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 600 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
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หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 
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3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง

เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่

มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน
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เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 


