
 

ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์3วนั 2คนื 
โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เมอืงฮานอย  เมอืงลาวไก  เมอืงซาปา 

น า้ตกสเีงนิ ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร โบสถซ์าปา 

ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต  น ัง่รถไฟเมอืงซาปา  ถนน 36 สาย  ยอดเขาฟานซปิัน โดยกระเช้าไฟฟ้า 

หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE  จตัุรสับาดงิห ์ สุสานโฮจมินิห ์ เมอืงนงิหบ์งิห ์ ล่องเรอืนงิหบ์งิห์ 

พเิศษ !! เมนูชาบูแซลม่อน + น ัง่รถไฟรางชมววิเมอืงซาปา 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก – 

เมอืงซาปา – น า้ตกสเีงนิ – ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร – โบสถซ์าปา – ตลาด

เลฟิมารเ์ก็ต  

04.00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดย

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 

 

 

 

 

07.00 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมอืงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี FD642 

08.45 น. เดินทางถึง สนามบนินอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับ

กระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ย  

น าท่านออกจาก เมอืงฮานอย เพ่ือเดินทางเขา้สู่ เมอืงลาวไก ใกลก้ับชายแดนจีน ตัง้อยู่บน

ระดับความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 

ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงซาปา เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มตน้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งท่ี

ฝรั่งเศสซึง่ปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้

จึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่ม

เป็นท่ีรูจ้ักกันในหมู่นักท่องเท่ียว จึงท าใหปั้จจุบันท่ีนี่ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก



 

บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไป

ดว้ยนาขัน้บันไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสี

ปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดับน ้าทะเล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกสเีงนิ เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน 

ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมงักร ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา 

นักท่องเท่ียวสามารถเดินเทา้ขึ้นไปเพ่ือชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา้ ชม

เทือกเขาเลียนเซนิ รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ท่ีมีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขาท่ี

อยู่สูงสุดในอินโดจีน จนไดร้ับฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอินโดจีน ในระหว่างท่ีเดินขึ้นภูเขาฮาม

รอง นักท่องเท่ียวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้ สวนกลว้ยไม ้และสวนหินท่ีสวยงามตลอดทาง

เทา้ 

หลังจากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ โบสถซ์าปา เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของเมืองซาปา เป็น

โบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองซาปาสรา้งขึ้นเมื่อปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรั่ง เศส 

อิสละท่านถ่ายรูปดา้นนอก หลังจากนั้นอิสระท่านชอ้ปป้ิงตลาดเลิฟมาร์เก็ตและเขา้โรงแรมท่ี

พักตามอัธยาศัย 

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอ้ย อิสระท่านเดินชมและชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด LOVE 

MARKET มีสนิคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม 

กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ (เนื่องจากพ้ืนท่ีเมืองซาปา รถใหญ่ไม่

สามารถสัญจรผ่านได ้ในกรณีท่ีโรงแรมท่ีพักอยู่ในโซนดังกล่าว ท่านสามารถเดินเทา้เขา้ท่ีพัก 

เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว) 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูชาบูแซลม่อน  

พกัที ่ SAPA DIAMOND HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง น ั่งรถไฟเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า – หมู่บ ้าน CAT CAT 

VILLAGE – เมอืงฮานอย – ถนน 36 สาย 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่าน น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาท่ีเต็มไปดว้ย

ความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ ท่านยังจะไดพ้บกับทุ่งนาขั ้นบันไดท่ีเรียงรายเป็นขั ้น

สวยงาม ถึงสถานีนั่งกระเชา้ไฟฟ้า (รวมค่ารถไฟรางแลว้) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรียบเสมือน 

"หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวท่ีสุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 

กโิลเมตร สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 

นาที ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น น ้าตกสีเงิน และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขัน้บันไดท่ี

สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม 

เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (ไม่รวมรถรางขึ้นสู่ยอดเขา

ราคารถรางประมาณ 70,000.- ดอง) 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทานเดินทางกลับสู่ เมอืงฮานอย ตัง้อยู่ตอนตน้อยู่บนลุ่มแม่น ้าแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้

สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน จนกระท่ัง 

พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนไดย้า้ยเมือหลวงไปอยู่เมืองเวเ้มื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอินโด

จีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลัง

ไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็น



 

เมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของ

เวียดนามในปัจจุบัน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)  

จากนั้นอิสระใหท่้านเลือกซื้อสนิคา้บน ถนน 36 สาย ท่ีขายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของ

ท่ีระลึก ของกนิ ของใช ้อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ีย่ีหอ้

ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม จตัุรสับาดงิห ์ – สุสานโฮจมินิห ์ – เมอืงนงิบงิห ์ – ล่องเรอืนงิหบ์งิห ์ – วดับายดงิห ์ – 

สนามบนินอยไบ – สนามบยิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ   

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางไป จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านค าประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพน้จากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของ

ฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี 

น าท่านชม สุสานโฮจมินิห ์ ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลง

แกว้ (ถ่ายรูปดา้นนอกเท่านั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงนงิบงิห ์เมืองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ี

ชุ่มน ้าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศน์แปลกตา 

ทัง้เทือกเขา เนินเขาหินปูน ท่ีราบต ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็น

เมืองศักดิ์สทิธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึ้นท่ีนี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียน

เบียนฟู ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 6 ชั่วโมง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีตั ้งอยู่ทางตอนใตข้อง

สามเหลี่ยมปากแม่น ้าแดง ในจังหวัดนิงบ่ิงห์ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทัง้ภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขา

หินปูน แม่น ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้า และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชัน จึง

ท าใหส้ถานท่ีแห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเ้ห็นการตัง้ ถ่ินฐาน

ของมนุษย์สมัย โบราณ ท าใหส้ถานท่ีแห่งนี้ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

และธรรมชาติ น าท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราท่ีไหลเย็น ในช่วงแรกของการ

เดินทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มีความยาวหลายกโิลเมตร  ภาพท่ี

ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ 

เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ล่องผ่านทอ้งน ้า และถ ้าต่างๆภายในบริเวณท่านจะได ้ ชม

ทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้

คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจท่ีไดจ้ากการมาเท่ียวชมจ่างอานคือ  จ่างอานเป็นสถานท่ี

ท่องเทียวทางธรรรมชาติท่ีสวยงามมากแห่งหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของท่ีนี้

ไดร้ับการรังสรรค์จากธรรมชาติลว้นๆ 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านสักการะ วดับายดงิห ์ วัดเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ท่ีมีประวัติอัน

ยาวนานและมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก รวมทัง้ เป็นวัดท่ีใหญ่สุดในอาเซียน

ดว้ย มีความสวยแปลกตา สรา้งถูกหลักฮวงจุย้แท ้ๆ  คือ ดา้นหนา้เป็นน ้า และดา้นหลังเป็นเขา 

มีเทือกเขาตัง้อยู่มากมาย มีทุ่งนา ทอ้งน ้า ท่ีมีแต่สีเขียวสดใส บริเวณดา้นขา้งๆวัด มีระเบียง

ทางเดิน ซึง่มีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทัง้หมด 2,000 องค์ นอกจากนี้ ยังมีหอระฆัง 

อาคารเจา้แม่กวนอิม วิหารเจา้แม่กวนอิมพันกร เป็นวัดท่ีเคารพบูชาของชาวเวียดนามหลาย

ช่วงอายุคน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางกลับ เมอืงฮานอย เขา้สู่ สนามบนินอยไบ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

20.50 น.  น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD645 

22.45 น. ถึง สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ / เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไม่รวมต ั๋ว 

08 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 2,500 9,999 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 2,500 7,999 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 11 ,999 2,500 7,999 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 11,999 2,500 7,999 

07 – 09 มนีาคม 2563 10,999 2,500 6,999 

14 – 16 มนีาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

21 – 23 มนีาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

28 – 30 มนีาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

04 – 06 เมษายน 2563 12,999 2,500 8,999 

13 – 15 เมษายน 2563 15,999 2,500 11,999 

14 – 16 เมษายน 2563 14,999 2,500 10,999 

18 – 20 เมษายน 2563 11,999 2,500 7,999 

25 – 27 เมษายน 2563 11,999 2,500 7,999 

09 – 11 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

16 – 18 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

23 – 25 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 11,999 2,500 7,999 

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

ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

ท่านละ 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน 



 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนื

มดัจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆท ัง้สิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต ั๋วไปให้กบัการสายการบนิ

เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการ

คนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดนิทาง 

หมายเหตุ : ต ั๋วเม ือ่ออกแลว้ ไม่สามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเง ือ่นไขของสายการบนิ  

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ   

✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

✓ ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

✓ ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    

✓ ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

✓ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

× ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

× ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 

• นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

• นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสทิธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

• การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของ

ทางบริษัท 



 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

➢ กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

➢ กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

• ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

• ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลิกก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเ ท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

➢ การเดินทางทีต่ ้องการนัตมีดัจ าหรอืซ้ือขาดแบบมเีง ือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter 

Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่

มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารท ัง้หมด   

➢ การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

➢ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

❖ ทัวร์นี้ส าหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 

❖ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

❖ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

❖ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซี่มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 



 

❖ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี้บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

❖ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 

❖ อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

❖ มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

❖ กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 

มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้าน

ละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านั้น  

❖ สิง่ของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านั้น  

❖ IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่ส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

• แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้

เครื่องไดไ้ม่มีการจ ากัดจ านวน  

• แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้น

เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 

• แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้นเครื่องในทุก

กรณี 

❖ หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

 


