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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินอยไบ – เมอืงนงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์– เมอืงฮานอย 

 
04.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 3 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
06.40 นําทา่นเดนิทสงสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทยีวบนิท ีFD642 
  

* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 50 นาท ีบนเครอืงไมม่อีาหารและเครอืงดมืบรกิารบนเครอืง * 
 
08.30 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
  

นําทา่นออกจาก เมอืงฮานอย เพอืนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเกา่แกท่มีคีวามโดดเด่นทางธรรมชาต ิมพีนืทชีุม่นํา
ในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองทมีีภูมทัิศน์แปลกตา ทังเทือกเขา เนินเขาหนิปูน ทีราบตํา 
และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกันว่าเป็นเมอืงศักดสิทิธ ิคณะปฏวัิตขิองโฮจมินิหก็์ไดเ้คยตังฐานทัพขนึทนีีเป็น
แหง่แรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ู
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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นําท่านเดนิทางสูท่่าเรือ ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์เป็นแหล่งท่องเทยีว ทตีังอยู่ทางตอนใตข้องสามเหลยีมปากแม่นําแดง ในจังหวัดนงิบงิห ์
เป็นพนืททีมีทัีงภมูทิัศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปนู แม่นําหลายสายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยูใ่ตนํ้า และยังถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชัน 
จงึทําใหส้ถานทแีหง่นงีดงามน่าชม และยังมรี่องรอยทางโบราณคดทีเีผยใหเ้ห็นการตังถนิฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ทําใหส้ถานทแีห่ง
นีไดร้ับการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ินําท่านลงเรอืล่องไปตามสายธารแห่งธาราทไีหลเย็น ในชว่งแรกของ
การเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝังแม่นํา ซงึมคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทปีรากฏในระ หว่างการเดนิทางหลาย
ทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกับการ นังเรอื ล่องผา่นทอ้งนํา และถําตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้
ชมทัศนียภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซบัซอ้นสดุลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจทีได ้
จากการมาเทยีวชมจ่างอานคอื  จ่างอานเป็นสถานททีอ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิสีวยงามมากแห่งหนงึของเวยีตนาม ทวิทัศนค์วามสวยงาม
ของทนีไีดร้ับการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้น  ๆ
 

  



2009-2601-ZHAN16                                                        www.smileytour.com                                                                 Page 4 of 16 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 
ทพีกั LAROSA HOTEL / CWD HOTEL / MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีอง ถา่ยรปูสุสานโฮจมินิห ์– เมอืงลาวไก – ถา่ยรปูดา่นชายแดนจนี/เวยีดนาม – เมอืงซาปา – หมูบ่า้นกา๊ตก๊าต – อสิระ 
ชอ้ปปิงตลาดเลฟิมารเ์ก็ต 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนันนําทา่นเดนิทางไป จตัรุสับาดงิห ์ลานกวา้งทปีระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ่้านคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรงัเศสเมอื 
2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขนึของฝรังเศสอยู่ถงึ 84 ปี นําท่านถ่ายรูป สุสานโฮจมินิห ์ภายในเป็นสถานทบีรรจุศพอาบ
นํายาของทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ถา่ยรูปดา้นนอก) 
 

 
 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก  ใกลกั้บชายแดนจนี ตังอยู่บนระดับความสงูจากระดับนําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทังปี จากนันนําท่านถา่ยรูปสัญลักษณ์ท ีดา่นชายแดนเวยีดนาม – จนี 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

จากนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็ก  ๆแหง่นเีรมิตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผ่อนเมอืครังที
ฝรังเศสซงึปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนันไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขนึในปี พ.ศ.2465 จากนันจงึเรมิมชีาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่ง
วันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเรมิเป็นทรีูจั้กกันในหมู่นักท่องเทยีว จงึทําใหปั้จจุบันทนีีไดร้ับความนยิมเป็นอย่าง
มาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทอีาศัยอยู่บรเิวณนีก็มวีถิชีวีติทนี่าสนใจ พนืทีในซาปาเต็มไปดว้ยนาขันบันไดท่ามกลางที
ลาดไหลเ่ขาททีอดตัวอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนยีังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทสีงูทสีดุในอนิโดจนีทคีวามสงู 3,143 เมตรจากระดับนําทะเล 
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นําท่านชม หมู่บา้นชาวเขา ก๊าตก๊าต หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมูบ่า้นน ีและชมแปลงนาขา้วแบบขนับันได การเดนิทางไปหมูบ่า้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนังรถยนตก็์ได ้ในกรณีทนัีงรถยนต ์
รถนําเทยีวจะพาทุกท่านมาทหีนา้หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนันจงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซงึเป็นถนนของหมู่บา้นเพอืสัมผัสกับวถิชีวีติ
ความเป็นอยู่แบบมคีวามสุขของประชาชนชาวเขาพนืเมือง ทพีงึพาธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอันเรียบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมี
บา้นเรอืนของชาวเขาทเีปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืง ของทรีะลกึแกนั่กท่องเทยีว หากทา่นเดนิทางลงมาถงึจุดหมายทา่นจะไดพ้บ
กับนําตกกลางหมูบ่า้น 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระท่านเดนิชมและชอ้ปปิงท ีตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มสีนิคา้ใหท้่านเลอืก ชอ้ปปิง
มากมาย ไมว่่าจะเป็นสนิคา้พนืเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปปิงใหอ้ยา่งจุใจ  
 
ภายในตลาดทา่นจะไดพ้บเห็นกับ โบสถซ์าปา เป็นอกีหนงึจุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์เีกา่แกท่สีดุในเมอืงซาปา
สรา้งขนึเมอืปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรังเศส อสิละท่านถ่ายรูปดา้นนอก หลังจากนันอสิระท่านชอ้ปปิงตลาดเลฟิ
มารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทพีักตามอัธยาสัย 
 

ทพีกั NORTH STAR SAPA HOTEL / CHAPADEW SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทสีาม สะพานแกว้มงักรเมฆ – นําตกสเีงนิ – นงัรถไฟชมววิสูส่ถานกีระเชา้ฟานซปิัน (รวมคา่รถไฟรางแลว้) – นงักระเชา้
ฟานซปินั  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําท่านเดนิทางสูส่ถานทที่องเทยีวใหม่ล่าสดุของซาปา สะพานแกว้ หรอืในชอื “โหร่งมัย” (มังกรเมฆ) หา่งจากตัวเมอืงซาปา

ประมาณ 20 กโิลเมตรเท่านัน เปิดใหบ้รกิารเมือวันที 16 พฤศจกิายน 2562 เป็นสะพานแกว้ทีสูงทีสุดและใหญ่ทีสุดของ
เวยีดนาม ณ ตอนน ีการทจีะขนึสูส่ะพานกระจกแหง่นที่านจะตอ้งขนึลฟิทท์มีคีวามสงูถงึ 300 เมตร จงึจะถงึยอดสะพาน ทา้ทาย
ความหวานเสยีวดว้ยทางเดนิทเีป็นกระจกแกว้ใสมองทะลุลงถงึพนืดนิ เมอืท่านเดนิสุดสะพานท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศ
ของถกูโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิภเูขา และววิทวิทัศนท์งีดงาม 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเดนิทางสู่ นําตกสเีงนิ เป็นนําตกทสีวยทีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซงึสามารถมองเห็นไดอ้ย่าง
ชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
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จากนันนําท่าน นงัรถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ของเมืองซาปาทเีต็มไปดว้ยความสดชนื และสูดกลนิอายธรรมชาต ิ
ทา่นยังจะไดพ้บกับทุง่นาขันบันไดทเีรยีงรายเป็นขนัสวยงาม ถงึสถานีนังกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 
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จากนันนําท่านขนึสู่ ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซงึเปรียบเสมือน "หลังคาอนิโดจีน" เป็นระบบ
กระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทสีดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยูส่งูจากระดับนําทะเลราว 3,000 เมตร 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น นําตกสีเงนิ และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขันบันไดที
สวยงาม เมอืเดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขนึสูจุ่ดสูงสดุของยอดเขาให ้
ทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (ไมร่วมรถรางขนึยอดเขาราคาประมาณ 80,000 VND/เทยีว) 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูสุกแีซลมอ่น 
 
พกัท ี DE LA COUPOLE – M GALLERY HOTEL BY SOFITEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี เมอืงฮานอย – สะพานแสงอาทติย ์– ทะเลสาบคนืดาบ – ชอ้ปปิงถนน 36 สาย – สนามบนินอยไบ – สนามบนิดอน
เมอืง – กรงุเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ผ่านเสน้ทางเดมิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัวโมง ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร 
ตังอยู่ตอนตน้อยู่บนลุ่มแม่นําแดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์สีถาปนาขนึเป็นเมอืงหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้อืว่า ทังล็อง แปลว่า มังกร
เหนิ จนกระทัง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงียนไดย้า้ยเมือหลวงไปอยู่เมืองเวเ้มือตกเป็นส่วนหนึของอนิโดจีนฝรังเศส ฮานอยจงึ
กลับมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครงัใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสอง
ประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมอืรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนงึเดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูบเุฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิSEN RESTURANT 
 (ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรา้นอาหารในกรณีทรีา้นปิด หรอืเกดิเหตสุุดวสิยั) 
 

 
 
นําทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทมีตีํานานเลา่ขานว่าในสมัยทเีวยีดนามทําสงครามสูร้บกับจนี กษัตรยิแ์ห่ง
เวยีดนามไม่เคยรบชนะจนีไดเ้ลย ทําใหเ้กดิความทอ้แท ้เมอืมาล่องเรอืททีะเลสาบแห่งนีไดม้ปีาฏหิารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบ
วเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมอืพระองคนํ์าดาบไปต่อสูกั่บจนีก็ไดช้ยัชนะกลับมาทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมอืสงครามสนิสดุพระองคก์็ไดนํ้า
ดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นแีละนําทา่นชม สะพานแสงอาทติย ์
 
จากนันอสิระใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้บน ถนน 36 สาย ทขีายสนิคา้หลากหลายประเภท ทังของทรีะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครอืงเขนิ 
หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปปียหีอ้ต่าง  ๆเชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
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หลังจากสนุกสนานกับการชอ้ปปิงบนถนน 36 สายแลว้ อกีหนึงสงิสําหรับท่านทีมา
ฮานอยและจะตอ้งทํานันคืนการไดล้มิลอง ”กาแฟไข่” สูตรของเวียดนาม ดว้ยรสชาติที
นุ่มนวลเหมอืนกําลังกนิขนม ผสมกับความเขม้ขน้ของกาแฟดําไดอ้ย่างลงตัว  
 
 
 
 
 

 
  

ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางเขา้สู ่สนามบนินอยไบ เพอืเดนิทางกลับประเทศไทย 
20.50  นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีFD645 
22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ ราคาไมร่วมตวั 

02 – 05 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

03 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 16,999 5,900 11,999 

09 – 12 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

13 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 18,999 5,900 13,999 

14 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 16,999 5,900 11,999 

16 – 19 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

23 – 26 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 16,999 5,900 11,999 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน/วนัฉตัรฯ) 16,999 5,900 11,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

03 – 06 มถินุายน 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 15,999 5,900 10,999 

04 – 07 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

05 – 08 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 
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11 – 14 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

12 – 15 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

13 – 16 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

18 – 21 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

19 – 22 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

25 – 28 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

26 – 29 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

04 – 07 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬบูชา) 16,999 5,900 11,999 

05 – 08 กรกฎาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

17 – 20 กรกฎาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

25 – 28 กรกฎาคม 2563 
(วนัเฉลมิฯพระเจา้อยูห่วั) 17,999 5,900 12,999 

06 – 09 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

07 – 10 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

13 – 16 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

14 – 17 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

20 – 23 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

21 – 24 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

27 – 30 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

28 – 31 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 
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04 – 07 กนัยายน 2563 13,999 5,900 9,999 

 
เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี นบัจากวนัเดนิทางกลบั ราคา 3,900 บาท/ทา่น 

 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถนิ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด เนอืงจากทาง

บรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีาํมนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพีักตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซตีอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนทเีหลอืทังหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซไีม่

ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทยีวสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี
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2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชํีาระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทชํีาระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารอง

ทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีักฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื
ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆ
ถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่ทา่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทียว

หรือเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทมีีวซีา่  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าททีางบรษัิท
กําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและอนืๆ 
เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา 
ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคีํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจ
ของบรษัิทกํากับเทา่นัน 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ีแบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอื
ขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสีํารองทมีคีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทุกกรณ ี
4. หา้มนําแบตเตอรสีํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณ ี
 

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


