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วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก 

(-/L/D) 

08.00 พรอ้มกันที่สนามบิน สนามบนิสุวรรณภูม  ิชัน้ 4 ประตู 5 เคาเตอร์ L สายการบนิ
เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ

สะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
 

11.55 เหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ เวียดนามแอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที ่

VN610 
(สายการบนิ VIETNAM AIRLINES มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.55 เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอน

ตรวจคนเขา้เมือง เมอืงฮานอย และนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจีน 
ตัง้อยู่บนระดบัความสงูจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอด
ทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
พกัที ่ ARISTO HOTEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงลาวไก – ดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี – ตลาดก๊กเลีย๊ว – เมอืงซาปา – ภูเขา

ปากมงักร – จดุชมววิเมอืงซาปา – โบสถซ์าปา – ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 จากนั้นนําท่านถ่ายรูปสัญลักษณ์ที ่ด่านชายแดนเวยีดนาม – จนี และเลือกซื้อสนิคา้ 

ชายแดนเวยีดนาม-จนี สนิคา้พิน้เมอืงตา่งๆที ่ตลาดกก๊เลีย้ว  
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หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพียง 45 นาท ีเมืองซาปา เป็นเมืองเล็ก  ๆ

แห่งนี้เร ิม่ตน้เป็นเมอืงแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ทีฝ่รั่งเศสซึง่ปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้า
สรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเร ิม่มีชาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็น
ประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกนัในหมู่นักท่องเทีย่ว จงึทําใหปั้จจุบันทีน่ี่

ไดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มีวถิี
ชวีติทีน่่าสนใจ พื้นทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดท่ามกลางทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตัวอย่างมี

เสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดบัน้ําทะเล 
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เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (3) 

 

 
 

นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาปากมงักร หรือภูเขาฮามรอง ซึง่เป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา 
นักท่องเที่ยวสามารถเดนิเทา้ข ึน้ไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา้ ชม
เทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ทีม่ีความสงูถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอดภูเขา

ทีอ่ยู่สงูสดุในอนิโดจนี จนไดร้ับฉายาว่าเป็น หลงัคาแห่งอนิโดจนี ในระหว่างทีเ่ดนิข ึน้ภูเขา
ฮามรอง นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิที่สวยงาม

ตลอดทางเทา้  
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
พกั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

หลงัจากนัน้นําทา่นถา่ยรูปกบั โบสถซ์าปา เป็นอกีหนึง่จุดแลนดม์ารค์ของเมืองซาปา เป็น
โบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงซาปาสรา้งขึน้เมือ่ปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส 

อสิละทา่นถา่ยรูปดา้นนอก หลงัจากนัน้อสิระทา่นชอ้ปป้ิงตลาดเลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรม
ทีพ่ักตามอัธยาสยั 
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วนัทีส่าม เมอืงซาปา – น ัง่รถไฟชมเมอืงซาปา – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาฟานซปิัน – 

หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต – นํา้ตกสเีงนิ – ชอ้ปป้ิงตลาดเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
จากนั้นนําท่าน น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ของเมืองซาปาทีเ่ต็มไปดว้ย
ความสดชืน่ และสูดกลิน่อายธรรมชาต ิท่านยังจะไดพ้บกับทุ่งนาขัน้บันไดที่เรียงรายเป็นขัน้

สวยงาม ถงึสถานีน่ังกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 
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จากนั้นนําท่านสู่ ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรียบเสมือน 
"หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 

กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น น้ําตกสเีงนิ และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสงูชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม 

เมื่อเดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิข ึน้สู่

จุดสงูสดุของยอดเขาใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (รวมค่ากระเชา้ฟานซปัินแลว้ แต่ไม่รวม
คา่รถรางขึน้ยอดเขา) 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 
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นําท่านชม หมูบ่า้นชาวเขา ก๊าตก๊าต หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชม
วถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไป
หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก์็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถนําเทีย่วจะพาทุก

ทา่นมาทีห่นา้หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพื่อ
สมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมีความสขุของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ทีพ่ ึง่พาธรรมชาตใิน
การดําเนนิชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจําหน่าย

สนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแก่นักท่องเทีย่ว (ลูกคา้สามารถนําส ิง่ของไปบรจิาคแก่เด็กชาวเขาได ้
อาทเิชน่ เสือ่ผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมาม่า เป็นตน้) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่นํา้ตกสเีงนิ เป็นน้ําตกทีส่วยทีส่ดุในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซี

ปัน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนชูาบแูซลมอ่น (7) 

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอ้ย อสิระท่านเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซาปาเลฟิ ไนท์

มารเ์ก็ท มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืก ชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า 
รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ  

พกั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาปา – เมอืงฮานอย – จตุรสับาดงิห ์– บา้นพกัลุงโฮ – วดัเจดยีเ์สาเดยีว – 

ทะเลสาบคนืดาบ – สะพานแสงอาทติย ์– ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย – เมอืงนงิหบ์งิห ์

(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฮานอย ผ่านเสน้ทางเดมิ  
จากนัน้นําท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านคําประกาศ

อสิรภาพของเวียดนามพน้จากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของ
ฝรั่งเศสอยู่ถงึ 84 ปี นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ที ่สสุานโฮจมินิห ์(ถา่ยรูปดา้นนอก)   
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จากนัน้นําทา่นชม ทําเนยีบประธานาธบิด ีอาคารทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลงั ปัจจุบนัเป็น

สถานทีร่ับรองแขกบา้นแขกเมอืง และเดนิเทา้ตอ่ไปผ่านสวนอันร่มรืน่เขยีวขจไีปดว้ยตน้ไม ้
ใหญ่นอ้ยทีล่งุโฮปลกูไว ้ไปชม บา้นพักลงุโฮ ทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั ยกพืน้สงูมใีตถ้นุ

เหมอืนบา้นไทยสมัยกอ่น เป็นทีพ่ักผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้บนเป็นหอ้งทํางานและ
หอ้งนอน  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนบูฟุเฟ่ต ์SEN (9) 

หลงัจากนัน้นําทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์นําท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจ
กลางเมืองฮานอย ทีม่ีตํานานเล่าขานว่าในสมัยทีเ่วียดนามทําสงครามสูร้บกับจีน กษัตรยิ์

แห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ทําใหเ้กดิความทอ้แท ้เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบ
แห่งนี้ไดม้ปีาฏหิารย ์เตา่ขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมือ่พระองคนํ์า



 

 

 

CODE : ZV25 

 

ดาบไปตอ่สูก่บัจนีก็ไดช้ยัชนะกลับมาทําใหบ้า้นเมืองสงบสขุ เมื่อสงครามสิน้สดุพระองคก์็

ไดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ หลงัจากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้
หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครื่องเขนิ หมวกงอบญวน เซรา
มกิ ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่หอ้ต่างๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong, 

ADIDAS, THE NORTH FACE เป็นตน้ 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (10) 
หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมือง เมอืงนงิบงิห ์เมืองเก่าแก่ทีม่ีความโดดเด่นทางธรรมชาต ิมี

พืน้ทีชุ่ม่น้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถกูขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองทีม่ีภูมทิัศน์แปลกตา 
ทัง้เทอืกเขา เนินเขาหนิปูน ทีร่าบตํ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกันว่าเป็น

เมืองศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิัตขิองโฮจมินิหก์็ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึน้ทีน่ี่เป็นแห่งแรกในการศกึ เดยีน
เบียนฟู ระหว่างทางนําท่านชมสนิคา้ otop รา้นเยื้อไผ่-สมุนไพร หยกและเครื่องประดับ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

พกั HAO LU HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ เมอืงนงิหบ์งิห ์– ล่องเรอืฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมทิศันจ์่างอาน(ลอ่งเรอื

นงิหบ์งิห)์ – สนามบินนอยไบ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรือ ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทาง
ตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น้ําแดง ในจังหวัดนงิบิง่ห ์เป็นพื้นทีท่ีม่ีทัง้ภูมทิัศน์อันงดงามของ
ยอดเขาหนิปูน แม่น้ําหลายสายไหลลดัเลาะ บางสว่นจมอยู่ใตน้ํ้า และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั 

จงึทําใหส้ถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดทีี่เผยใหเ้ห็นการตัง้ถ ิน่ฐาน
ของมนุษยส์มัย โบราณ ทําใหส้ถานทีแ่ห่งนี้ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาต ินําท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราทีไ่หลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางท่าน
จะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น้ํา ซึง่มีความยาวหลายกโิลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ 
หว่างการเดนิทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลนิของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกับ

การ น่ังเรือ ล่องผ่านทอ้งน้ํา และถ้ําต่างๆภายในบรเิวณท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ย
ใหญ่ สลับซับซอ้นสดุลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลับกันไป ความ
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ประทับใจที่ไดจ้ากการมาเทีย่วชม เป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาตทิี่สวยงามมากแห่งหนึ่ง

ของเวียตนาม ทวิทัศน์ความสวยงามของทีน่ี้ไดร้ับการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ  และยังเป็น
สถานทีใ่ชถ้า่ยทําภาพยนต ์KONG SKULL ISLAND  
 

 
 
จากนัน้นําท่านสักการะ วดับายดงิห ์ วัดเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ทีม่ีประวัตอิัน

ยาวนานและมีชือ่เสยีงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก รวมทัง้ เป็นวัดที่ใหญ่สุดในอาเซยีน
ดว้ย มีความสวยแปลกตา สรา้งถูกหลักฮวงจุย้แท ้ๆ  คอื ดา้นหนา้เป็นน้ํา และดา้นหลังเป็นเขา มี
เทือกเขาตัง้อยู่มากมาย มีทุ่งนา ทอ้งน้ํา ที่มีแต่สีเขียวสดใส บริเวณดา้นขา้งๆวัด มีระเบียง

ทางเดนิ ซึง่มพีระพุทธรูปประดษิฐานเรยีงรายทัง้หมด 2,000 องค ์นอกจากนี้ ยังมีหอระฆัง อาคาร
เจา้แม่กวนอมิ วหิารเจา้แม่กวนอมิพันกร เป็นวัดทีเ่คารพบูชาของชาวเวยีดนามหลายชว่งอายุคน 

 

 



 

 

 

CODE : ZV25 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (12) 
 ไดเ้วลาอันสมควร หลงัอาหารเทีย่งน้ําทา่นกลบัสูส่นามบนินอยไบ เมอืงฮานอยเพือ่เดนิทาง

กลวัสูก่รุงเทพฯ 

16.05  นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวยีนนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่VN619 
(สายการบนิ VIETNAM AIRLINES มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.05  ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 
หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้

กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

04 – 08 ตลุาคม 2562 13,999 4,000 9,599 

17 – 21 ตลุาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

18 – 22 ตลุาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 14,999 4,000 10,599 

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 14,999 4,000 10,599 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 14,999 4,000 10,599 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 14,999 4,000 10,599 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 4,000 10,599 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 14,999 4,000 10,599 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 15,999 4,000 11,599 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

26 – 30 ธนัวาคม 2562 16,999 4,500 12,599 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 16,999 4,500 12,599 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 18,999 4,500 14,599 

03 – 07 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,599 

10 – 14 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 

16 – 20 มกราคม 2563 14,999 4,000 10,599 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 15,999 4,000 11,599 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,599 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 14,999 4,000 10,599 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 14,999 4,000 10,599 

05 – 09 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,599 

12 – 16 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,599 

13 – 17 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,599 

20 – 24 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,599 

27 – 31 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,599 
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** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจํา 

ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากทางบรษิทัไดทํ้าการชําระคา่ต ัว๋ใหก้บัทางสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้  
โปรดอา่นขอ้ความใหค้รบถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืมดัจําท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการ

เดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ -ส่ง  และนําเที่ยวตาม

รายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือ
รายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชาํระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่าน

ถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง

บรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของ

ทางบรษัิท 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่
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บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับ

ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด

อย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
2.4 ทัง้นี้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วเชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 
3 การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight 

หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัด

จําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4 การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง

บรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบรษัิท 

5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิาร
ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 

ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทาง

บรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํา

นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอ
เจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มข ึ้นของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือ

การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้
แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 
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ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 
มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด
สนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 

ใบเท่านั้น ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3 IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่

สาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่ง

ไดไ้ม่มกีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่อง
ไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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