
 

 

รหัสทัวร ZET1903157 

ทัวรเวียดนามเหนือ ซาปา นิงหบิงห ฟานซิปน 3 วัน 2 คืน (FD) 
น้ําตกสีเงิน   ภูเขาฮามลองหรือภูเขาปากมังกร   โบสถซาปา 

ตลาดเลิฟมารเก็ต   น่ังรถไฟเมืองซาปา   ถนน36สาย   ยอดเขาฟานซิปน 
กระเชาไฟฟ�า   หมูบานCAT-CAT-VILLAGE   จัตุรัสบาดิงห   สุสานโฮจิมินห 
เมืองนิงบิงห   ลองเรือนิงบิงห   วัดบาย 
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาว
ไก – เมืองซาปา – นํ้าตกสีเงิน – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – โบสถซา
ปา – ตลาดเลิฟมารเก็ต (-/L/D) 

 
04.00  พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคานเตอรสายการบินแอร

เอเชีย โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน 

 

 

 
 
07.00 นําทานเหินฟ�าสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินที่ FD642 
08.45 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับ

กระเป�าสัมภาระเรียบรอย  
  
 นําทานออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขาสู เมืองลาวไก  ใกลกับชายแดนจีน 

ตั้งอยูบนระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาว
เย็นตลอดทั้งป ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 



 

 

 
 นําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหงน้ีเริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อ

คร้ังที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยูในขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.
2465 จากน้ันจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดี
และเงียบสงบ และเริ่มเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทําใหปจจุบันที่น่ีไดรับความ
นิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิต
ที่นาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมี
เสนห นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล 

 

 



 

 

 
  นําทานเดินทางสู นํ้าตกสีเงิน เปนน้ําตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขา

ฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 
 

 
 

นําทานเดินทางสู ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ่งเปนภูเขาอยูกลางเมืองซา
ปา นักทองเที่ยวสามารถเดินเทาขึ้นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยาม
เชา ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟง ที่มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือ
เปนยอดภูเขาที่อยูสูงสุดในอินโดจีน จนไดรับฉายาวาเปน หลังคาแหงอินโดจีน ใน
ระหวางที่เดินขึ้นภูเขาฮามรอง นักทองเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม สวนกลวยไม 
และสวนหินที่สวยงามตลอดทางเทา 

 



 

 

 
 

หลังจากน้ันนําทานถายรูปกับ โบสถซาปา เปนอีกหน่ึงจุดแลนดมารคของเมืองซาปา 
เปนโบสถที่เกาแกที่สุดในเมืองซาปาสรางขึ้นเมื่อป 1932 รูปทรงและสถาปตยกรรม
ของฝรั่งเศส อิสละทานถายรูปดานนอก หลังจากน้ันอิสระทานชอปปم�งตลาดเลิฟมาร
เก็ตและเขาโรงแรมที่พักตามอัธยาสัย 
 

 
 
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอย อิสระทานเดินชมและชอปปم�งที่ ตลาด 
LOVE MARKET มีสินคาใหทานเลือกชอปปم�งมากมาย ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง 
ของฝาก ขนม กระเป�า รองเทา ทานสามารถชอปปم�งใหอยางจุใจ (เนื่องจากพ้ืนที่



 

 

เมืองซาปา รถใหญไมสามารถสัญจรผานได ในกรณีที่โรงแรมที่พักอยูในโซนดังกลาว 
ทานสามารถเดินเทาเขาที่พัก เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว) 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูชาบูแซลมอน (2) 
พักที่ SAPA DIAMOND HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง นั่งรถไฟเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปน โดย กระเชาไฟฟ�า – หมูบาน CAT 

CAT VILLAGE – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย (B/L/D) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 

 
 

จากน้ันนําทาน นั่งรถไฟเมืองซาปา ทานจะไดพบกับวิวทิวทัศนของเมืองซาปาที่เต็มไป
ดวยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ ทานยังจะไดพบกับทุงนาขั้นบันไดที่เรียงราย
เปนขั้นสวยงาม ถึงสถานีน่ังกระเชาไฟฟ�า (รวมคารถไฟรางแลว) 
 

 



 

 

   
  จากน้ันนําทานขึ้นสู ยอดเขาฟานซิปน โดย กระเชาไฟฟ�า ไปยังยอดเขา ซึ่ง

เปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เปนระบบกระเชาไฟฟ�าสริงสามสาย ยาวที่สุดใน
เอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทายอยูสูงจาก 

  ระดับน้ําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหวางทางทาน
จะไดเห็น น้ําตกสีเงิน และ หมูบานกาต กาต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อ
เดินทางถึงสถานีดานบนทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้น
สูจุดสูงสุดของยอดเขาใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ (ไมรวมรถรางขึ้นสูยอดเขา
ราคารถรางประมาณ 70,000.- ดอง) 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
 
 



 

 

 
 

นําทานชม หมูบาน CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ี และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมูบาน
กาตกาต สามารถเดินทางเทาหรือน่ังรถยนตก็ได ในกรณีที่น่ังรถยนต รถนําเที่ยวจะพาทุก
ทานมาที่หนาหมูบานกาตกาต  และจากน้ันจึงเดินเทาเลาะตามไลเขาซึ่งเปนถนนของ
หมูบานเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูแบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพืน้เมือง ที่
พึ่งพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบงาย ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของ
ชาวเขาที่เปดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมอืง ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว(ลูกคาสามารถนํา
สิ่งของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เสื่อผา ผาหม รองเทา ขนม เปนตน) 

 
 



 

 

 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย ตั้งอยูตอนตนอยูบนลุมแมน้ําแดง ปฐมกษัตริย

ราชวงศลี้สถาปนาขึ้นเปนเมืองหลวงในป พ.ศ. 1553 โดยใชชื่อวา ทังล็อง แปลวา มังกร
เหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริยราชวงศเหงียนไดยายเมือหลวงไปอยูเมืองเวเมื่อตก
เปนสวนหน่ึของอินโดจีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเปนเมอืงหลวงอยางเปนทางการอีกครั้ง
ใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรับเอกราชในป พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเปน
สองประเทศ โดยฮานอยเปนเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 
จึงเปนเมืองหลวงหน่ึงเดียวของเวียดนามในปจจบุัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)  

 
 จากน้ันอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินคาหลากหลายประเภท ทั้ง

ของที่ระลึก ของกิน ของใช อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป�า
กอปปم�ยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
พักที่ MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห – สุสานโฮจิมินห – เมืองนิงบิงห – ลองเรือนิงหบิงห – วัดบายดิงห 

– สนามบินนอยไบ – สนามบิยดอนเมือง – กรุงเทพฯ  (B/L/-) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 



 

 

 จากนั้นนําทานเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคํา
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตก
เปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป 

 
 นําทานชม สุสานโฮจมิินห ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของทานโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลง

แกว (ถายรูปดานนอกเทาน้ัน) 
 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองนิงบิงห เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ 
มีพื้นที่ชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา “ฮาลองบก” เปนเมืองที่มีภูมิ
ทัศนแปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา
99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพ
ขึ้นที่น่ีเปนแหงแรกในการศึก เดียนเบียนฟู ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร (ใช
เวลาเดินทางราวๆ 6 ชั่วโมง) 

 
 
 



 

 

 

 
 

นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห เปนแหลงทองเที่ยว ที่ตั้งอยูทางตอนใตของ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห เปนพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอด
เขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา และยังถูกลอมรอบดวยผาสูง
ชัน จึงทําใหสถานที่แหงน้ีงดงามนาชม และยังมีรองรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานที่แหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ นําทานลงเรือลองไปตามสายธารแหงธาราที่ไหลเย็น ในชวงแรก
ของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝم�งแมน้ํา ซึ่งมีความยาวหลาย
กิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน 
หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับการ น่ังเรือกระจาด ลองผานทองน้ํา และถํ้าตางๆ
ภายในบริเวณทานจะได ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สอง
ขางทางเปนทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกันไป ความประทับใจที่ไดจากการมาเที่ยวชม
จางอานคือ  จางอานเปนสถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแหงหน่ึงของ
เวียตนาม ทิวทัศนความสวยงามของที่น้ีไดรับการรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ 
 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 
 

จากน้ันนําทานสักการะ วัดบายดิงห วัดเกาแกคูบานคูเมืองของนครหลวงเกา ที่มีประวัติ
อันยาวนานและมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเปนอยางมาก รวมทั้ง เปนวัดที่ใหญสุดใน
อาเซียนดวย มีความสวยแปลกตา สรางถูกหลักฮวงจุยแทๆ คือ ดานหนาเปนน้ํา และ
ดานหลังเปนเขา มีเทือกเขาตั้งอยูมากมาย มีทุงนา ทองน้ํา ที่มีแตสีเขียวสดใส บริเวณ
ดานขางๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000 องค 
นอกจากน้ี ยังมีหอระฆัง อาคารเจาแมกวนอิม วิหารเจาแมกวนอิมพันกร เปนวัดที่เคารพ
บูชาของชาวเวียดนามหลายชวงอายุคน 

 



 

 

 
 
 จากน้ันเดินทางกลับ เมืองฮานอย เขาสู สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
20.50  นําทานเหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ FD645 
22.45  ถึง สนามบิยดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั�งกอ่นทําการออก
ต ั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ / เด็ก 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว 

08 – 10 กุมภาพนัธ 2563 13,999 2,500 9,999 
15 – 17 กุมภาพนัธ 2563 11,999 2,500 7,999 
22 – 24 กุมภาพันธ 2563 11 ,999 2,500 7,999 
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 11,999 2,500 7,999 
07 – 09 มีนาคม 2563 10,999 2,500 6,999 
14 – 16 มีนาคม 2563 11,999 2,500 7,999 
21 – 23 มีนาคม 2563 11,999 2,500 7,999 
28 – 30 มีนาคม 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 มิ.ย. 2563 11,999 2,500 7,999 

 
 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป : 3,900 บาท** 
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 

ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  
 

 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเครื่องบินเต็มใบใหกับ

สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ช่นน ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ั�งสิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ
ทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา



 

 

สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 
2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดี
ที่จะใหบริการตอไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่
จํากัด ไดแก 



 

 

 3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

 3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

 3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น
เครื่องในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 

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


