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สมัผสัความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา 

ชมนาขั้นบนัไดใหญ่ท่ีสุดในโลก หมู่บา้นกา๊ต กา๊ต ชมโชวห์ุ่นกระบอกน ้า

ศิลปกรรมประจ  าชาติ ผ่อนคลายกบัสายน ้าท่ีน ้าตก SILVER WATER FALL  

ชมบา้นพกัลงุโฮ และคารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 

 

 

 

 

 

 

 

พกัซาปา 1 คืน / ฮานอย 1 คืน 

ราคาเริ่มตน้เพียง 10,888 พกัระดบั 3 ดาว 
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เดินทางเดือน ตลุาคม – ธนัวาคม 2560 

โดยสายการบิน AIR ASIA 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาว

ไก – เมืองซาปา – 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  

 จากน้ันน าท่านสู่ เมืองฮานอย มีความหมายวา่ “เมืองท่ีมีแม่น ้าไหลผ่าน” ซ่ึงหมายถึงแม่น ้าแดงท่ี
ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มี

ประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี 
 น าท่านสู่ เมืองลาวไก  ใกลก้บัชายแดนจีน ตั้งอยูบ่นระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 

1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเ้วลา

เดินทาง 4 ชม.) 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ 

แห่งน้ีเร่ิมต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเม่ือครั้ง ท่ี

ฝรัง่เศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยู่ในขณะน้ันไดม้าสรา้ง

สถานีบนภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเร่ิมมี

ชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในชว่งวนัหยุดเป็นประจ า เพราะ

อากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัในหมู่นักท่องเท่ียว จึงท าใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดร้บัความนิยม

เป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ี

ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบันไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากน้ียังมี

เทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล อีกเพียงประมาณ 

1 ชัว่โมงก็ถึง เมืองซาปา (หิมะบนซาปาทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศและชว่งเวลาเดนิทางในแตล่ะปี)  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซ่ึงเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา 

นักท่องเท่ียวสามารถเดินเท้าขึ้ นไปเพ่ือชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา้ ชม

เทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ท่ีมีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขาท่ีอยู่

สูงสุดในอินโดจีน จนไดร้บัฉายาว่าเป็น หลงัคาแห่งอินโดจีน ในระหว่างท่ีเดินขึ้ นภูเขาฮามรอง 

นักท่องเท่ียวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหินท่ีสวยงามตลอดทางเทา้ 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอ้ย อิสระท่าน

เดินชมและชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKET มีสินคา้

ให้ท่านเลือกช้อปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้า

พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่าน

สามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

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

วนัที่สอง เมืองซาปา – หมู่บา้น CAT CAT – SILLVER WATER FALL (น ้าตกสีเงิน) – เมืองฮานอย – 

ชมโชวหุ่์นกระบอกน ้า 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บา้น CAT CAT หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาใน

หมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเทา้

หรือนัง่รถยนตก็์ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต์ รถน าเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้าหมู่บา้นก๊าตก๊าต  และ

จากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บา้นเพ่ือสมัผัสกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมี

ความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการ

เดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาท่ีเปิดร้านวางจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่

นักท่องเท่ียว(ลูกคา้สามารถน าส่ิงของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิเช่น เส่ือผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ 

ขนม เป็นตน้) 

 

 

 

 

 

 

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

จากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านกลบัสู่ เมืองฮานอย ผ่านทางเสน้ทางเดิม  

จากน้ันชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณข์องประเทศ

เวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน ้ า แสดง

เก่ียวกบัเร่ืองราวในประวติัศาสตร ์ชีวิตประจ าวนัของชาวเวียดนาม และต านานสถานท่ีส าคญัต่างๆ 

ในกรุงฮานอย  

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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พกัที่ ROSALIZA HOTEL/ DELIGHT HOTEL / MOONVIEW1 – 2/ EDEN HOTEL *หรอืระดบัเทียบเท่า* 

 
 
 
 
 
 
วนัที่สาม เมืองฮานอย - จตัุรสับาดิงห ์- สุสานโฮจมิินห ์- ท าเนียบประธานาธิบดี - บา้นพกัลงุโฮ - 

วดัเจดียเ์สาเดียว - พิพิธภณัฑโ์ฮจิมินห ์- วิหารวรรณกรรม - วดัหงอกเซิน - นัง่รถกอลฟ์

ชมเมือง - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป จตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านค าประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของ

ฝรัง่เศสอยูถึ่ง 84 ปี น าท่านเขา้คารวะ สุสานโฮจิมินห ์(ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละศกุร ์เพ่ือน ารา่งลุงโฮ

ไปอาบน า้ยาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮจิมินหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้  

จากน้ันน าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี

รบัรองแขกบา้นแขกเมือง และเดินเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่น้อยท่ี

ลุงโฮปลูกไว ้ไปชม บา้นพกัลุงโฮ ที่สรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทย

สมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชั้นบนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน  

จากน้ันเดินต่อไปชม วัดเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาตน้

เดียวปักอยูใ่นสระบวั ประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 

อย่าง มีต านานเล่าว่า“พระเจา้หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แม่กวนอิมประทับนัง่อยู่บนใบบัว 

และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและไดใ้หก้ าเนิด
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ทายาทเพศชายพระองคต์ามท่ีทรงสุบินจึงไดโ้ปรดใหส้รา้งวดัน้ีขึ้ นมาเพ่ือแสดงความขอบคุณต่อ

เจา้แม่กวนอิม” 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑโ์ฮจิมินห ์เป็น

รูปแบบของอาคารสมยัใหม่ขนาดใหญ่ มีการจดั

แสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวด า 

ในสมัยสงคราม ซ่ึงจะไดเ้ห็นความเป็นอยู่ของ

เหล่าทหารกูช้าติอีกดว้ยและเร่ืองราวการสูร้บ ใน

สมยัสงครามเวียดนาม พิพิธภณัฑโ์ฮจิมินห ์เป็น

สถานท่ีซ่ึงชาวเวียดนามและนักท่องเท่ียวจะไดม้า

สมัผัสเร่ืองราวตลอดชีวิตท่ีผ่านมาของรฐับุรุษผูย้ิ่งใหญ่ จนมาส้ินสุดท่ีชยัชนะในการรวบรวม

เวียดนามใหเ้ป็นหน่ึง ผ่านภาพเหตุการณ์ต่างๆท่ีไดตี้พิมพล์งหนังสือพิมพฝ์รัง่เศส ไปจนถึงขา้ว

ของเคร่ืองใชต่้างๆของลุงโฮ โดยเฉพาะแนวคิดในการใชช้ีวิตของท่าน ท่ีน าไปปรบัใชไ้ดทุ้กยุค

ทุกสมยั 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันเท่ียวชม วิหารวรรณกรรม เป็นโรงเรียน

ของพวกขุนนาง ตวัอาคารและการตกแต่งดา้นใน

สรา้งตามหลกัฮวงจุย้เชน่เดียวกบัจีน 

จากน้ันน าท่านชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายใน

ประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มี

อาคารหลังเล็กๆ ท่ีมีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็น

เต่าท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี 

จากน้ันน าท่าน นัง่รถกอลฟ์ชมเมือง เพลิดเพลิน

กบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ใหท่้านไดเ้ก็บภาพ

ความประทับใจ และประสบการณ์ในการมา

เวียดนามครั้งน้ี 
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  หลงัจากน้ันน าท่านสู่ ถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน 

ของใช ้อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่หอ้ต่างๆ เช่น 

Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong  

เยน็ บรกิารอาหารเยน็เป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนามบรกิารบนรถ) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

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 ** 

*** 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 

01 – 03 กนัยายน 2560 10,888 10,888 10,888 2,500 7,588 

28 - 30 ตลุาคม 2560 10,888 10,888 10,888 2,500 7,588 

04 - 06 พฤศจิกายน 2560 11,888 11,888 11,888 2,500 8,588 

10 - 12 พฤศจิกายน 2560 11,888 11,888 11,888 2,500 8,588 

18 - 20 พฤศจิกายน 2560 11,888 11,888 11,888 2,500 8,588 

04 - 06 ธนัวาคม 2560 11,888 11,888 11,888 2,500 8,588 

10 - 12 ธนัวาคม 2560 11,888 11,888 11,888 2,500 8,588 
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16 – 18 ธนัวาคม 2560 11,888 11,888 11,888 2,500 8,588 

28 - 30 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 3,500 10,588 

 

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

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 500 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 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
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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 500 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 

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 
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด

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 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 
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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 ทั้ งน้ีบริษัทจะค 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

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 
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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 
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