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04.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อำคำร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิแอรเ์อเชยี โดยเจำ้หนำ้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 
07.00 น ำทำ่นเหนิฟ้ำสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนำม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 
08.45  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮำนอย ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร รับกระเป๋ำสมัภำระเรยีบรอ้ย  

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไป จตัุรสับาดงิห ์ลำนกวำ้งทีป่ระธำนำธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่ำนค ำประกำศอสิรภำพของ
เวยีดนำมพน้จำกฝร่ังเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจำกเวยีดนำมตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถงึ 84 ปี น ำท่ำนเขำ้
คำรวะ สุสานโฮจมินิห ์(ปิดทุกวันจันทรแ์ละศุกร ์เพือ่น ำร่ำงลุงโฮไปอำบน ้ำยำใหม่) ภำยในบรรจุศพอำบน ้ำยำของ
ทำ่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้  

 
จำกนัน้น ำท่ำนชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีอำคำรทำดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง ปัจจุบันเป็นสถำนทีรั่บรองแขกบำ้น
แขกเมอืง และเดนิเทำ้ตอ่ไปผำ่นสวนอนัรม่รืน่เขยีวขจไีปดว้ยตน้ไมใ้หญ่นอ้ยทีลุ่งโฮปลูกไว ้ไปชม บา้นพกัลุง
โฮ ทีส่รำ้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้สูงมใีตถุ้นเหมอืนบำ้นไทยสมัยก่อน เป็นทีพ่ักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บน
เป็นหอ้งท ำงำนและหอ้งนอน  

 
จำกนัน้เดนิตอ่ไปชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว เป็นศำลำเกง๋จนีหลังเดยีวขนำดเล็ก ตัง้อยูบ่นเสำตน้เดยีวปักอยูใ่นสระบวั 
ประดษิฐำนรูปเจำ้แมก่วนอมิปำงแสดงอภนิหิำรม ี10 กร ถอืของมงคลรวม 8 อยำ่ง มตี ำนำนเล่ำวำ่“พระเจำ้หลไีทโต

วนัแรก ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนอยไบ - เมอืงฮานอย - จตัรุสับาดงิห ์- สุสานโฮจมินิห ์- 

ท าเนยีบประธานาธบิด ี- บา้นพกัลุงโฮ - วดัเจดยีเ์สาเดยีว - เมอืงซาปา - ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต             
(-/L/D) 
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ทรงพระสุบนิเห็นเจำ้แม่กวนอมิประทับน่ังอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชำยในออ้มแขนใหพ้ระองค์ ต่อมำไม่นำน
พระองคไ์ดอ้ภเิษกสมรสและไดใ้หก้ ำเนดิทำยำทเพศชำยพระองคต์ำมทีท่รงสบุนิจงึไดโ้ปรดใหส้รำ้งวัดนี้ข ึน้มำ
เพือ่แสดงควำมขอบคณุตอ่เจำ้แมก่วนอมิ” 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จำกนัน้น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมอืงซาปา เมอืงเล็กๆ แห่งนี้เริม่ตน้เป็นเมอืงแห่งกำรพักผ่อนเมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่
ปกครองเวยีดนำมอยู่ในขณะนัน้ไดม้ำสรำ้งสถำนีบนภูเขำขึน้ในปี พ.ศ.2465 จำกนัน้จงึเริม่มชีำวต่ำงชำตมิำพักผ่อน
ในชว่งวันหยดุเป็นประจ ำ เพรำะอำกำศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกันในหมูนั่กท่องเทีย่ว จงึท ำใหปั้จจุบันทีน่ี่
ไดรั้บควำมนยิมเป็นอยำ่งมำก นอกจำกบรรยำกำศแลว้ บรรดำชำวเขำทีอ่ำศัยอยูบ่รเิวณนีก้็มวีถิชีวีติทีน่่ำสนใจ พืน้ทีใ่น
ซำปำเต็มไปดว้ยนำขัน้บันไดท่ำมกลำงทีล่ำดไหล่เขำทีท่อดตัวอยำ่งมเีสน่ห ์นอกจำกนี้ยังมเีทอืกเขำฟำนสปัีน ทีสู่ง
ทีส่ดุในอนิโดจนีทีค่วำมสงู 3,143 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล อกีเพยีงประมำณ 1 ชัว่โมงก็ถงึ เมอืงซำปำ (หมิะบนซำปำ
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศและชว่งเวลำเดนิทำงในแตล่ะปี) …ใชเ้วลำเดนิทำงรำว 5 ช.ม. 

 
เดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาด LOVE MARKET มสีนิคำ้ใหท้ำ่นเลอืกชอ้ปป้ิงมำกมำย ไมว่ำ่จะเป็นสนิคำ้พืน้เมอืง 
ของฝำก ขนม กระเป๋ำ รองเทำ้ ทำ่นสำมำรถชอ้ปป้ิงใหอ้ยำ่งจใุจ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN  *หรอืระดบัเทยีบเทา่*  
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จำกนัน้น ำทำ่นสู ่หมูบ่า้น CAT CAT หมูบ่ำ้นชำวเขำเผำ่มง้ด ำ ชมวถิชีวีติควำมเป็นอยูข่องชำวเขำในหมูบ่ำ้นนี ้และชม
แปลงนำขำ้วแบบขัน้บนัได กำรเดนิทำงไปหมูบ่ำ้นกำ๊ตกำ๊ต สำมำรถเดนิทำงเทำ้หรอืน่ังรถยนตก์็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์
รถน ำเทีย่วจะพำทุกทำ่นมำทีห่นำ้หมูบ่ำ้นกำ๊ตก๊ำต  และจำกนัน้จงึเดนิเทำ้เลำะตำมไลเ่ขำซึง่เป็นถนนของหมูบ่ำ้นเพือ่
สมัผัสกบัวถิชีวีติควำมเป็นอยูแ่บบมคีวำมสขุของประชำชนชำวเขำพืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พำธรรมชำตใินกำรด ำเนนิชวีติอนัเรยีบ
งำ่ย ตลอดกำรเดนิทำงเทำ้จะมบีำ้นเรอืนของชำวเขำทีเ่ปิดรำ้นวำงจ ำหน่ำยสนิคำ้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว
(ลกูคำ้สำมำรถน ำส ิง่ของไปบรจิำคแกเ่ด็กชำวเขำได ้อำทเิชน่ เสือ่ผำ้ ผำ้หม่ รองเทำ้ ขนม เป็นตน้) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนชม หมูบ่า้นตะวนั เทีย่วชมทวิทัศน์และสะพำนขำ้มแม่น ้ำทีท่ำดว้ยหวำย ในระหว่ำงกำรเดนิทำงไป
หมู่บำ้นตะวัน ท่ำนจะไดช้มนำดอน นำขัน้บันได ตลอดเสน้ทำง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเปรียญเปรยกำร
เดนิทำงไปหมูบ่ำ้นตะวันนีว้ำ่ กนิลม ชมววิ 

วนัทีส่อง เมอืงซาปา - หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VINLAGE - หมูบ่า้นตะวนั - น า้ตกสเีงนิ หรอื SILVER 
WATER FALL (B/L/D) 
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น ำท่ำนเดนิทำงสู ่SILVER WATER FALL (น า้ตกสเีงนิ) เป็นน ้ำตกทีส่วยทีสุ่ดในเมอืงซำปำ ไหลจำกยอด
เขำฟำนซปัีน ซึง่สำมำรถมองเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนจำกระยะไกล มคีวำมสงู 100 เมตร 

  หรอืเลอืกซือ้ออ๊ฟชัน่เสรมิขึน้ ยอดเขาฟานซปินั โดยกระเชำ้ไฟฟ้ำไปยงัยอดเขำ ซึง่เปรยีบเสมอืน "หลังคำอนิ
โดจนี" เป็นระบบกระเชำ้ไฟฟ้ำสรงิสำมสำย ยำวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทำง 6.3 กโิลเมตร สถำนีสดุทำ้ยอยูส่งู
จำกระดับน ้ำทะเลรำว 3,000 เมตร ใชเ้วลำ เดนิทำงประมำณ 15 นำท ีระหว่ำงทำงท่ำนจะไดเ้ห็น น ้ำตกสเีงนิ 
และ หมู่บำ้นก๊ำต ก๊ำต ในมุมสูงชมนำขัน้บันไดที่สวยงำม เมือ่เดนิทำงถงึสถำนีดำ้นบนท่ำนจะไดส้ัมผัสกับ
บรรยำกำศหนำวเย็นและสวยงำม เดนิขึน้สูจุ่ดสงูสดุของยอดเขำใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพควำมประทับใจ (ไมร่วมค่ำ
กระเชำ้ รถรำงและคำ่เดนิทำง) 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคา… เมนพูเิศษ สกุ ีห้มอ้ไฟ... 
พกัที ่ MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนสู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี ใหท้่ำนไดถ้ำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ สถำนทีน่ีเ้ป็นยำ่นที่

ชำวเวยีดนำมและชำวจนีเขำ้ออก เพือ่คำ้ขำย สง่สนิคำ้น ำเขำ้ และสง่ออก   
น ำทำ่นกลับสู ่เมอืงฮานอย ผำ่นทำงเสน้ทำงเดมิ ระยะทำงประมำณ 320 กโิลเมตร ใชเ้วลำรำว 5 ชัว่โมง เมอืงฮำนอย 
มคีวำมหมำยว่ำ “เมอืงทีม่แีม่น ้ำไหลผ่ำน” ซึง่หมำยถงึแม่น ้ำแดงทีไ่หลผ่ำนตัวเมอืงฮำนอย อันเป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศเวยีดนำม ตัง้อยูท่ำงเหนอืของประเทศ มปีระวัตศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 2,000 ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้น ำทำ่นชม วดัหงอกเซนิ วัดโบรำณ ภำยในประกอบดว้ยศำลเจำ้โบรำณ และขำ้งๆ ศำลเจำ้มอีำคำรหลังเล็กๆ 
ทีม่เีตำ่สต๊ำฟขนำดใหญ ่ซึง่เป็นเตำ่ทีอ่ำศัยอยูใ่นทะเลสำบแหง่นี ้

 
  หลังจำกนัน้น ำท่ำนสู่ ถนน 36 สาย ที่ขำยสนิคำ้หลำกหลำยประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อำท ิ

เครื่องเขนิ หมวกงอบญวน เซรำมกิ ภำพเขียน กระเป๋ำก๊อปป้ียี่หอ้ต่ำงๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, 
Billabong  

เย็น บรกิารอาหารเย็นดว้ยขนมปงั BANH MI (ขนมปงัสไตลเ์วยีดนามบรกิารบนรถ) 
  ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทำงกลับสูป่ระเทศไทย 
20.50  น ำทำ่นเหนิฟ้ำกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD645 
22.45 ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ...พรอ้มควำมประทับใจ 
 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

วนัทีส่าม เมอืงซาปา - ดา่นชายแดนเวยีดนามจนี  - เมอืงฮานอย - วดัหงอกเซนิ - ถนน 36 สาย - ทา่อากาศ
ยานนอยไบ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - กรงุเทพฯ (B/L/D) 

 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญเ่ด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

02 – 04 พฤศจกิายน 2561 10,888 10,888 2,500 7,888 

10 – 12 พฤศจกิายน 2561 10,888 10,888 2,500 7,888 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 10,888 10,888 2,500 7,888 

01 – 03 ธนัวาคม 2561 11,888 11,888 2,500 8,888 

09 – 11 ธนัวาคม 2561 10,888 10,888 2,500 7,888 

15 – 17 ธนัวาคม 2561 11,888 11,888 2,500 8,888 

29 – 31 ธนัวาคม 2561 17,888 17,888 3,000 11,888 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 16,888 16,888 3,000 10,888 

19 – 21 มกราคม 2562 10,999 10,999 2,500 7,999 

26 – 28 มกราคม 2562 10,999 10,999 2,500 7,999 

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

02 – 04 มนีาคม 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

15 – 17 มนีาคม 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

22 – 24 มนีาคม 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

29 – 31 มนีาคม 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

05 – 07 เมษายน 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

12 – 14 เมษายน 2562 13,999 13,999 2,500 9,999 

27 – 29 เมษายน 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

10 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 2,500 8,999 

07 – 09 มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 

14 – 16 มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 

21 – 23 มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 

28 – 30 มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 6,999 

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

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
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กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้

คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 
 คำ่ทีพ่ักตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่นหรอื  3 ทำ่น  
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  
 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร    
 คำ่จำ้งมคัคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต 
คำ่ซกัรดี มนิบิำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น
การใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำเป็นเงนิจ ำนวน 5,000 บำทตอ่ทำ่นเพือ่ส ำรองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิค่ำบรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไมว่ำ่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิกำรจองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อกัษรทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์ หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิ
คำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆ 
และหนำ้สมดุบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทำงบริษัทจะหักค่ำใชจ้่ำยที่ไดจ้่ำยจริงจำกค่ำบริกำรที่ช ำระแลว้เนื่องในกำรเตรียมกำรจัดกำรน ำเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ กำรส ำรองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ กำรจองทีพั่กฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีดัจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สำยกำรบนิ หรอืผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิตอ่ใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์
ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 15 คน 
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เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ ำหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอยำ่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศที่มีวีซ่ำ  แต่หำกทำงนักท่องเที่ยวทุกท่ำนยนิดีที่จะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่จำกกำรที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทำงและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้บัทำง
บรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิมดัจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 
ภมูอิำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำก
ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวิัต ิ อบุตัเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำค่ำบรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ค่ำตั๋ว
เครือ่งบนิ คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่ประกนัภยัสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ที่
ตรวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ถำ้สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจภุณัฑม์ำกกว่ำ
ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกับอำวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ำรองสำมำรถน ำใส่

กระเป๋ำตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ ำนวนและปรมิำณทีจ่ ำกดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจุไฟฟ้ำนอ้ยกว่ำ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่ำ 100 Wh สำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีำรจ ำกัด

จ ำนวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจุไฟฟ้ำ 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจไุฟฟ้ำมำกกวำ่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หำ้มน ำขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หำ้มน ำแบตเตอรีส่ ำรองใสก่ระเป๋ำเดนิทำงโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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