
VIE2935 – เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (4วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  1 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก (-/-/D) 

13.00 พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบิน VIETJET AIR โดย

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 

 

 

15.50 นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเท่ียวบินท่ี VJ902 (บนเคร่ืองไมม่ีอาหารบริการ) 

17.40 เดินทางถึง ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก เป็นจงัหวดัในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามซ่ึงมีลกัษณะภมูิประเทศเป็นภเูขา 

มีพรมแดนติดกบัมณฑลยนูนานของประเทศจีน 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

พกัท่ี ARISTO HOTEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเล้ียว – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – นํ้ าตกสีเงิน – หมู่

บา้นกา๊ตกา๊ต – โบสถซ์าปา – ตลาดเลิฟมารเ์ก็ต (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
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 จากน้ันนําท่านถ่ายรปูสญัลกัษณท่ี์ ดา่นชายแดนเวียดนาม – จนี และเลือกซ้ือสินคา้ ชายแดนเวียดนาม-จีน 

สินคา้พ้ินเมืองต่างๆท่ี ตลาดกก๊เล้ียว  

หลงัจากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใชเ้วลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เป็นเมือง

แห่งการพกัผ่อนเมื่อครั้งท่ีฝรัง่เศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยู่ในขณะน้ันไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาข้ึนในปี พ.ศ.2465 

จากน้ันจงึเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในชว่งวนัหยุดเป็นประจาํ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัใน

หมูนั่กท่องเท่ียว จึงทาํใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยู่

บริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบันไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตัวอย่างมีเสน่ห ์

นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสงูท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสงู 3,143 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกสีเงิน เป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถ

มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสงู 100 เมตร 

นําท่านชม หมู่บา้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิถีชีวติความเป็นอยู่ของ

ชาวเขาในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเทา้หรือนัง่

รถยนตก็์ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต ์รถนําเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้าหมู่บา้นกา๊ตกา๊ต  และจากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตาม

ไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บา้นเพ่ือสมัผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพา

ธรรมชาติในการดาํเนินชีวติอนัเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจาํหน่ายสินคา้

พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว (ลูกคา้สามารถนําส่ิงของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิเช่น เส่ือผา้ ผา้ห่ม 

รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมามา่ เป็นตน้) 

หลงัจากน้ันนําท่านถ่ายรปูกบั โบสถซ์าปา เป็นอีกหน่ึงจุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท่ี์เกา่แกท่ี่สุดใน

เมืองซาปาสรา้งข้ึนเมื่อปี 1932 รปูทรงและสถาปัตยกรรมของฝรัง่เศส อิสละท่านถ่ายรปูดา้นนอก หลงัจากน้ัน

อิสระท่านชอ้ปป้ิงตลาดเลิฟมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมท่ีพกัตามอธัยาสยั 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูชาบูแซลม่อน (4) 

หลงัจากรบัประทานอาหารเย็นเรียบรอ้ย อิสระท่านเดินชมและชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซาปาเลิฟ ไนทม์ารเ์ก็ท มีสินคา้ให้

ท่านเลือก ชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ  

พกัท่ี DE LA COUPOLE – MGALLERY BY SOFITEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม เมืองซาปา – นัง่รถไฟรางชมเมืองซาปา – ข้ึนกระเชา้ฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ชมโชวหุ่์นกระบอกนํ้า 

– ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย ์– ถนน 36 สาย (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากน้ันนําท่าน นัง่รถไฟเมืองซาปา ท่านจะไดพ้บกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองซาปาท่ีเต็มไปดว้ยความสดชื่น และสดูกล่ิน

อายธรรมชาติ ท่านยงัจะไดพ้บกบัทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีเรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ถึงสถานีนัง่กระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟราง

แลว้) 

  จากน้ันนําท่านข้ึนสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยงัยอดเขา ซ่ึงเปรียบเสมือน "หลงัคาอินโดจีน" 

เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวท่ีสุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทา้ยอยูส่งูจาก 

  ระดบัน้ําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็น น้ําตกสีเงิน และ 

หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดท่ีสวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับ



VIE2935 – เวยีดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (4วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  3 | P a g e  

บรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้ นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (ไม่รวม

รถรางข้ึนสู่ยอดเขาราคารถรางประมาณ 70,000.- ดอง) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 นําทานเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย ตั้งอยู่ตอนตน้อยู่บนลุ่มแม่น้ําแดง ปฐมกษัตริยร์าชวงศ์ล้ีสถาปนาข้ึนเป็นเมือง

หลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ื่อวา่ ทงัล็อง แปลวา่ มงักรเหิน จนกระทัง่ พ.ศ. 2245 กษัตริยร์าชวงศเ์หงียนไดย้า้ยเมือ

หลวงไปอยูเ่มืองเวเ้มือ่ตกเป็นส่วนหน่ึของอินโดจนีฝรัง่เศส ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมืองหลวงอยา่งเป็นทางการอีกครั้งใน 

พ.ศ. 2430 ภายหลงัไดร้บัเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมือง

หลวงของเวยีดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหน่ึงเดียวของเวียดนามในปัจจุบนั (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4-5 ชม.)  

 จากน้ันชมการแสดง ระบาํตุก๊ตาหุ่นกระบอกนํ้า ศิลปกรรมประจาํชาติ เอกลกัษณข์องประเทศเวยีดนามและมี

แห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน้ํา แสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวในประวติัศาสตร ์

ชีวติประจาํวนัของชาวเวยีดนาม และตาํนานสถานท่ีสาํคญัต่างๆ ในกรุงฮานอย 

 นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีตาํนานเล่าขานวา่ในสมยัท่ีเวยีดนามทาํสงครามสูร้บ

กบัจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ทําใหเ้กิดความทอ้แท ้เมื่อมาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ีไดม้ี

ปาฏิหารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมือ่พระองคนํ์าดาบไปต่อสู่กบัจนีก็ไดช้ยัชนะกลบัมา

ทําใหบ้า้นเมืองสงบสุข เมื่อสงครามส้ินสุดพระองค์ก็ไดนํ้าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ีและนําท่านชม สะพาน

แสงอาทิตย ์

 จากน้ันอิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้บน ถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้

อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขียน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ต่างๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (4) 

พกัท่ี MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี เมืองฮานอย – จตัรุสับาดิงห ์– สุสานโฮจิมินห ์– สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

(B/-/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 จากน้ันนําท่านเดินทางไป จตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมนิหไ์ดอ่้านคาํประกาศอิสรภาพของเวียดนาม

พน้จากฝรัง่เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของฝรัง่เศสอยู่ถึง 84 ปี นําท่านชม สุสานโฮจิ

มินห ์ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของท่านโฮจมิินหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ถ่ายรปูดา้นนอกเท่าน้ัน) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

12.15 นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี VJ901(บนเคร่ืองไมม่ีอาหารบริการ) 

14.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

** หากทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ ** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาไม่รวม

ตัว๋ 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 17,999 5,500 14,999 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 16,999 5,500 13,999 

02 – 05 มกราคม 2563 13,999 5,000 10,999 

03 – 06 มกราคม 2563 13,999 5,000 10,999 

09 – 12 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

10 – 13 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

16 – 19 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

17 – 20 มกราคม 2563 12,999 5,000 9,999 

06 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 5,000 10,999 

07 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 5,000 10,999 

08 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 5,000 10,999 

13 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 5,000 9,999 

14 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 5,000 9,999 

20 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 5,000 9,999 

21 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 5,000 9,999 

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 12,999 5,000 9,999 

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 12,999 5,000 9,999 

06 – 09 มีนาคม 2563 11,999 5,000 9,999 

12 – 15 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

13 – 16 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

19 – 22 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

20 – 23 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

26 – 29 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

27 – 30 มีนาคม 2563 12,999 5,000 9,999 

** ราคาเดก็อายไุม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น  

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 40 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจา่ยคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ่ี้

ถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 
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การเดนิทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้าํระคา่ตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิได้

ชาํระ ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรุณาชาํระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

  คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.    

  คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

  คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น  

 ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. กรณีนักท่องเท่ียว หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อ

วา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง

บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงิน

คา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ 

และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 40 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 25 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือคา่บริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 

วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  
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8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี

กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกับการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่

กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการ

จาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกินคน

ละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


