
 

 

BHT9190543 ทวัรเ์วยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์ฮาลอง 
 [เลสโก สมัผสัรกัสายลมหนาว] 

 

 
 



 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินอยไบ – เมืองฮานอย – เมอืงซาปา – โบสถซ์าปา – ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต             

(-/-/D) 

 
11.00 พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารช ัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR โดยเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
14.00 น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่VJ902 (บนเครือ่งไมม่อีาหารบรกิาร) 
15.50 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 
หลงัจากนัน้น าทา่นถ่ายรูปกบั โบสถซ์าปา เป็นอกีหนึง่จดุแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงซาปา

สรา้งขึน้เมือ่ปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝร่ังเศส อสิละทา่นถ่ายรูปดา้นนอก หลังจากนัน้อสิระทา่นชอ้ปป้ิงตลาด
เลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทีพั่กตามอธัยาสยั 

 

 
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกช ้

อปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ (เนือ่งจากพืน้ที่



 

 

เมอืงซาปา รถใหญไ่มส่ามารถสญัจรผา่นได ้ในกรณีทีโ่รงแรมทีพ่กัอยูใ่นโซนดงักลา่ว ทา่นสามารถเดนิเทา้เขา้ทีพ่กั เพือ่ความสะดวก

ในการทอ่งเทีย่ว) 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
 

พกัที ่ DE LA COUPOLE – MGALLERY BY SOFITEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีส่อง เมอืงซาปา – รถไฟรางชมเมอืงซาปา – ข ึน้กระเชา้ฟานซปิัน – เมอืงฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – สะพาน

แสงอาทติย ์– ถนน 36 สาย  (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 



 

 

 

จากนัน้น าทา่น น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ทา่นจะไดพ้บกบัววิทวิทศันข์องเมอืงซาปาทีเ่ต็มไปดว้ยความสดชืน่ และสดูกลิน่อายธรรมชาต ิ
ทา่นยังจะไดพ้บกบัทุง่นาขัน้บนัไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานน่ัีงกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 

 

 
   

  จากนัน้น าทา่นขึน้สู ่ยอดเขาฟานซปินั โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรยีบเสมอืน "หลงัคาอนิโดจนี" เป็นระบบ
กระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานสีดุทา้ยอยูส่งูจาก 

  ระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็น น ้าตกสเีงนิ และ หมู่บา้นก๊าต 
ก๊าต ในมุมสงูชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม เมือ่เดนิทางถงึสถานีดา้นบนทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม 

เดนิขึน้สูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (ไม่รวมรถรางขึน้สูย่อดเขาราคารถรางประมาณ 70,000.- 

ดอง) 
 

 



 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

  
 น าทานเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ตัง้อยู่ตอนตน้อยู่บนลุม่แม่น ้าแดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวงในปี พ.ศ. 

1553 โดยใชช้ือ่วา่ ทังล็อง แปลวา่ มังกรเหนิ จนกระทัง่ พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเวเ้มือ่ตกเป็น

สว่นหนึข่องอนิโดจนีฝร่ังเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครัง้ใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรั้บเอกราชในปี 
พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนอื เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ. 2519 

จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม.)  
  

 
  



 

 

น าทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทีม่ตี านานเลา่ขานวา่ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกบัจนี กษัตรยิ์

แห่งเวยีดนามไมเ่คยรบชนะจนีไดเ้ลย ท าใหเ้กดิความทอ้แท ้เมือ่มาลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนีไ้ดม้ปีาฏหิารย ์เตา่ขนาดใหญ่มากได ้
คาบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมือ่พระองคน์ าดาบไปต่อสูก่ับจนีก็ไดช้ัยชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่สงครามสิน้สดุ

พระองคก็์ไดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นีแ้ละน าทา่นชม สะพานแสงอาทติย ์

 
 จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้บน ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครือ่ง

เขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ตา่ง  ๆเชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
 

พกัที ่ MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงฮานอย – จตัรุสับาดงิห ์– สุสานโฮจมินิห ์– เมอืงนงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืฮาลองบก – เมอืงฮาลอง – น ัง่กระเชา้

ไฟฟ้าขา้มทะเล – ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต  (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิห์ไดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จาก

ฝร่ังเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยูถ่งึ 84 ปี น าทา่นชม สสุานโฮจมินิห ์ภายในบรรจศุพอาบ
น ้ายาของทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ถา่ยรูปดา้นนอกเทา่นัน้) 

 

 
 

 



 

 

 
 
น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์เป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น ้าแดง ในจังหวัดนิง

บิง่ห ์เป็นพืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภูมทิัศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปนู แม่น ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยู่ใตน้ ้า และยังถูกลอ้มรอบ
ดว้ยผาสงูชนั จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นีง้ดงามน่าชม และยังมรี่องรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ 

ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิน าท่านลงเรอืลอ่งไปตามสายธารแห่งธาราที่

ไหลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏใน
ระ หวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรอืกระจาด ลอ่งผ่านทอ้ง

น ้า และถ ้าตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสดุลูกหูลกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้ง
ทุ่งหญา้คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจทีไ่ดจ้ากการมาเทีย่วชมจ่างอานคอื  จ่างอานเป็นสถานทีท่่องเทยีวทางธรรรมชาตทิี่

สวยงามมากแหง่หนึง่ของเวยีตนาม ทวิทศันค์วามสวยงามของทีน่ีไ้ดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 



 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหวา่งเดนิทางชืน่ชมธรรมชาต ิผ่านชนบทของเวยีดนาม สองฝ่ังสว่น

ใหญจ่ะเป็นนาขา้วสสีนัสวยงามตา่งกนัไปตามฤดกูาล  
 

 
 

 น าทุกท่าน น ัง่กระเชา้ QUEEN CABLE CAR ซึง่เป็นกระเชา้ 2 ชัน้ทีบ่รรจุคนไดก้ว่า 180 คน ขา้มทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลก ชมทวิทัศน์ทีแ่สนสวยงามของอา่วฮาลองเบย ์จากฮาลองเมอืงเกา่ ไปสูฮ่าลองเมอืงใหม่ จากนัน้ใหท้กุทา่นไดเ้ปลีย่น
บรรยากาศการชมทิวทัศน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบย์โดยการ น่ังชงิชา้สวรรค์ SUN WHEEL ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณ์ดีๆ  ของการเก็บภาพความประทบัใจจากมมุสงู 
 

 
 

 จากนั้นอสิระใหทุ้กท่านเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ตลาดฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต NIGHT MARKET มีสนิคา้พื้นเมืองเวยีดนามและ
สนิคา้จากจีนใหท้่านไดเ้ลอืกหลากหลาย เหมาะส าหรับซือ้เป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลัก เสือ้ผา้ 

ผา้พันคอ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 
 



 

 

พกัที ่ CITY BAY PALACE ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮาลอง – จุดชมววิอ่าวฮาลองเบย ์– เมอืงไฮฟอง – สนามบนิแคทบ ี– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

(B/-/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  

 *ในกรณีทีไ่ฟลท์บนิมกีารเปลีย่นเวลาขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นอาหาร SET BOX แทน* 
 

 น าทา่นสูจ่ดุชมววิ อา่วฮาลองเบย ์สมัผัสความงดงามและความสมบรูณ์แบบของอา่วฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีน 

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ย
เกาะหนิปนูรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอยา่งสวยงาม   

 
 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ไฮฟอง เพือ่เดนิทางกลบัสู ่สนามบนิแคทบ ีเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศไทย (ระยะทาง

ประมาณ 150 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 
12.15 น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ905 (บนเครือ่งไมม่อีาหารบรกิาร) 

14.10  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

14 – 17 พฤศจกิายน 2562 10,999 5,000 7,999 

05 – 08 ธนัวาคม 2562 11,999 5,000 8,999 

19 – 22 ธนัวาคม 2562 12,999 5,000 9,999 

26 – 29 ธนัวาคม 2562 12,999 5,000 9,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

 
 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่
ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั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 คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 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 คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอร์เน็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

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 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ
ส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

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

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 

 
 

 

 



 

 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช 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 วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

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 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัว

ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั 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 

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

 

 


