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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก  

 

08.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาเตอร ์L สายการบินเวียดนาม แอรไ์ลน ์(VN) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

11.55 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VN610 

 

* ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดืม่ * 

 

 

 

 

 

 

13.55 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เมืองฮานอย และน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก  ใกล้กบัชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสงูจากระดับน า้ทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาว

เยน็ตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ ARISTO HOTEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดกก๊เล๊ียว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมงักร – จุด

ชมวิวเมืองซาปา – โบสถซ์าปา – ตลาดเลิฟมารเ์ก็ต  

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปสญัลักษณท์ี่ ด่านชายแดนเวียดนาม – จีน และเลือกซื้อสนิค้า ชายแดนเวียดนาม-จีน สนิค้าพ้ินเมืองต่างๆ

ที่ ตลาดกก๊เลี้ ยว  
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หลังจากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลาเพียง 45 นาท ีเมืองซาปา เป็นเมืองเลก็ๆ แห่งนี้ เร่ิมต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อ

คร้ังที่ฝร่ังเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภเูขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วง

วันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นที่รู้จักกนัในหมู่นักท่องเที่ยว จึงท าให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้กมี็วิถีชีวิตที่น่าสนใจ พ้ืนที่ในซาปาเตม็ไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขา

ที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ ยังมีเทอืกเขาฟานสปัีน ที่สงูที่สดุในอนิโดจีนที่ความสงู 3,143 เมตรจากระดับน า้ทะเล 

เท่ียง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมงักร ซึ่งเป็นภเูขาอยู่กลางเมืองซาปา นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นไปเพ่ือชม

หมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเช้า ชมเทอืกเขาเลียนเซิน รวมถงึยอดเขาฟานซีฟัง ที่มีความสงูถงึ 3,143 เมตร ถือเป็นยอด

ภเูขาที่อยู่สงูสดุในอนิโดจีน จนได้รับฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอนิโดจีน ในระหว่างที่เดินขึ้นภเูขาฮามรอง นักท่องเที่ยวสามารถแวะ

ชมสวนดอกไม้ สวนกล้วยไม้ และสวนหินที่สวยงามตลอดทางเท้า 
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เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

หลังจากนั้นอิสระท่านช้อปป้ิงตลาดเลิฟมารเ์ก็ต และเข้าโรงแรมที่พักตามอัธยาสัย ภายในตลาดท่านจะได้พบกับ โบสถซ์าปา 

เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของเมืองซาปา เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองซาปาสร้างขึ้นเม่ือปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรม

ของฝร่ังเศส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) เมืองซาปา – นัง่รถไฟชมเมืองซาปา – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต – 

น ้าตกสีเงิน – ชอ้ปป้ิงตลาดเลิฟ ไนทม์ารเ์ก็ต  

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่าน นัง่รถไฟเมืองซาปา ท่านจะได้พบกบัวิวทวิทศัน์ของเมืองซาปาที่เตม็ไปด้วยความสดช่ืน และสดูกลิ่นอายธรรมชาติ ท่านยังจะ

ได้พบกบัทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ถึงสถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ทวัร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ เลทสโ์ก ดาวหลงฟ้า 5D4N_VN_ZE_ ZHAN17_APR-SEP’20_SA       Page 5 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอด

เขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอนิโดจีน" เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริง

สามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานี

สุดท้ายอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น า้ตกสีเงิน และ หมู่

บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เม่ือเดินทางถึง

สถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเยน็และสวยงาม 

เดินขึ้นสู่จุดสงูสดุของยอดเขาให้ท่านได้เกบ็ภาพความประทบัใจ  

 

(รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว แต่ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขาประมาณ 80,000 VND/ขา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม หมู่บา้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้  

และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต 

สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์กไ็ด้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถน า

เที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกา๊ตกา๊ต  และจากนั้นจึงเดินเท้า

เลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ที่ พ่ึงพา

ธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมี

บ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ของที่

ระลึกแก่นักท่องเที่ยว (ท่านสามารถน าสิ่งของไปบริจาคแก่เด็ก

ชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม อาหารแห้งอย่าง

บะหม่ีกึ่งส าเรจ็รูป เป็นต้น) 
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น าท่านเดินทางสู่ น ้ าตกสีเงิน เป็นน า้ตกที่สวยที่สดุในเมืองซาปา ไหลจาก

ยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความ

สงู 100 เมตร 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ ... เมนูชาบูแซลม่อน  

หลังจากรับประทานอาหารเยน็เรียบร้อย อิสระท่านเดินชมและช้อปป้ิงที่ ตลาด

ซาปาเลิฟ ไนทม์ารเ์ก็ท มีสินค้าให้ท่านเลือก ช้อปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

สนิค้าพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปป้ิงให้อย่างจุใจ  

พกั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

  

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)  เมืองซาปา – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย ์– ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย  

     – เมืองนิงหบ์ิงห ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทานเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ผ่านเส้นทางเดิม ฮานอย หมายถึงตอนต้นของแม่น า้ ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น า้แดง ปฐม

กษัตริย์ราชวงศ์ลี้ สถาปนาขึ้ นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 

กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอินโดจีนฝร่ังเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวง

อย่างเป็นทางการอกีคร้ังใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดย

ฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน 

เท่ียง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ SEN  

(ขอสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรา้นอาหารในกรณีที่รา้นปิด หรือเกิดเหตุสุดวิสยั) 

 

 

หลังจากนั้นน าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย ์น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีต านานเล่าขานว่าใน

สมัยที่เวียดนามท าสงครามสู้รบกับจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ท าให้เกิดความท้อแท้ เม่ือมาล่องเรือที่
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ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มากได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ และเมื่อพระองค์น าดาบไปต่อสู่กับจีนกไ็ด้ชัย

ชนะกลับมาท าให้บ้านเมืองสงบสขุ เมื่อสงครามสิ้นสดุพระองค์กไ็ด้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้  

 

หลังจากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ถนน 36 สาย ที่ขายสนิค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกนิ ของใช้ อาท ิเคร่ืองเขิน หมวก

งอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ีย่ีห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong, ADIDAS, THE NORTH 

FACE เป็นต้น 

 

หลังจากสนุกสนานกับการช้อปป้ิงบนถนน 36 สายแล้ว อีกหนึ่งสิ่งส าหรับท่านที่มา

ฮานอยและจะต้องท านั้นคืนการได้ลิ้มลอง ”กาแฟไข่” สตูรของเวียดนาม ด้วยรสชาติที่นุ่มนวล

เหมือนก าลังกนิขนม ผสมกบัความเข้มข้นของกาแฟด าได้อย่างลงตัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองนิงบิงห ์เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้ืนที่ชุ่มน า้ในอาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนาน

นามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภมิูทศัน์แปลกตา ทั้งเทอืกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต ่า และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกนั

ว่าเป็นเมืองศักดิ์สทิธิ์ คณะปฏวิัติของโฮจิมินห์กไ็ด้เคยตั้งฐานทพัขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู ระหว่างทางน าท่านชมสินค้า 

otop ร้านเยื้อไผ่-สมุนไพร หยกและเคร่ืองประดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของเวลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

พกั HAO LU HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) เมืองนิงหบ์ิงห ์– ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทศันจ่์างอาน (ล่องเรือนิงหบ์ิงหฮ์าลองบก) 

– สนามบนินอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงหบ์ิงห ์หรือ ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น า้แดง ในจังหวัด

นิงบ่ิงห์ เป็นพ้ืนที่ที่มีทั้งภมิูทศัน์อนังดงามของยอดเขาหินปูน แม่น า้หลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น า้ และยังถูกล้อมรอบด้วยผา

สูงชัน จึงท าให้สถานที่แห่งนี้ งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เหน็การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ท าให้สถานที่

แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ น าท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเยน็ ในช่วงแรกของ

การเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น า้ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่าน

เปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ล่องผ่านท้องน า้ และถ า้ต่างๆภายในบริเวณท่านจะได้ ชม

ทศันียภาพของภเูขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสดุลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกนัไป ความประทบัใจที่ได้จากการมา

เที่ยวชม เป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที่นี้ ได้รับการรังสรรค์จาก

ธรรมชาติล้วน  ๆ และยังเป็นสถานที่ใช้ถ่ายท าภาพยนต์ KONG SKULL ISLAND  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

 ได้เวลาอนัสมควร หลังอาหารเที่ยงน า้ท่านกลับสู่สนามบินนอยไบ เมืองฮานอยเพ่ือเดินทางกลัวสู่กรุงเทพฯ 

16.05  น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN619 

18.05  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 

หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบินอาจมี

การปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ** 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคาทวัรผู์ใ้หญ่ / เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

02 – 06 เมษายน 2563 

(วนัจกัรี) 
15,999 3,900 11,999 

09 – 13 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
15,999 3,900 11,999 

12 – 16 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
18,999 3,900 13,999 

17 – 21 เมษายน 2563 14,999 3,900 10,999 

07 – 11 พฤษภาคม 2563 14,999 3,900 10,999 

09 – 13 พฤษภาคม 2563 14,999 3,900 10,999 

14 – 18 พฤษภาคม 2563 14,999 3,900 10,999 

16 – 20 พฤษภาคม 2563 14,999 3,900 10,999 

21 – 25 พฤษภาคม 2563 14,999 3,900 10,999 

23 – 27 พฤษภาคม 2563 14,999 3,900 10,999 

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 14,999 3,900 10,999 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 

(วนัเฉลิมฯพระราชินี) 
15,999 3,900 11,999 

06 – 10 มิถุนายน 2563 13,999 3,900 9,999 

11 – 15 มิถุนายน 2563 13,999 3,900 9,999 

19 – 23 มิถุนายน 2563 13,999 3,900 9,999 

24 – 28 มิถุนายน 2563 12,999 3,900 9,999 
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01 – 05 กรกฎาคม 2563 

(วนัอาสาฬหบูชา) 
14,999 3,900 10,999 

03 – 07 กรกฎาคม 2563 

(วนัอาสาฬหบูชา/เขา้พรรษา) 
15,999 3,900 11,999 

09 – 13 กรกฎาคม 2563 14,999 3,900 10,999 

11 – 15 กรกฎาคม 2563 14,999 3,900 10,999 

16 – 20 กรกฎาคม 2563 14,999 3,900 10,999 

18 – 22 กรกฎาคม 2563 14,999 3,900 10,999 

23 – 27 กรกฎาคม 2563 14,999 3,900 10,999 

25 – 29 กรกฎาคม 2563 

(วนัเฉลิมฯพระเจา้อยู่หวั) 
15,999 3,900 11,999 

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563 14,999 3,900 10,999 

01 – 05 สิงหาคม 2563 13,999 3,900 9,999 

06 – 10 สิงหาคม 2563 13,999 3,900 9,999 

08 – 12 สิงหาคม 2563 

(วนัแม่) 
14,999 3,900 10,999 

13 – 17 สิงหาคม 2563 13,999 3,900 9,999 

20 – 24 สิงหาคม 2563 13,999 3,900 9,999 

22 – 26 สิงหาคม 2563 13,999 3,900 9,999 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2563 13,999 3,900 9,999 

03 – 07 กนัยายน 2563 12,999 3,900 9,999 

05 – 09 กนัยายน 2563 13,999 3,900 9,999 

10 – 14 กนัยายน 2563 13,999 3,900 9,999 

12 – 16 กนัยายน 2563 13,999 3,900 9,999 
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17 – 21 กนัยายน 2563 13,999 3,900 9,999 

26 – 30 กนัยายน 2563 13,999 3,900 9,999 

 

** ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ราคา 3,900 บาท ** 

 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท่์านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ า 

ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เนือ่งจากทางบริษทัไดท้ าการช าระค่าตัว๋ใหก้บัทางสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ 

โปรดอ่านขอ้ความใหค้รบถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่น

การเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 7,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทั้งหมด เนือ่งจากทางบริษทัฯ 

ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ ามนัที่ยงัมิไดช้ าระ ค่าทวัรส่์วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนั

ก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตัว๋เมือ่ออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    

 ค่าจ้างมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด มินิบาร์

ในห้อง รวมถงึค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท่์านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 7,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสทิธิการเดินทาง

ในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์

อกัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณนีักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ หรือ

เดินทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อม

หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้  

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

2.4 ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวเช่น การ

ส ารองที่นั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3 การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยุดท าการของทางบริษัท 

5 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณมีีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถงึ 15 คน 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทาง

ได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ 

เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณทีี่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภมิูอากาศ และเวลา ณ 

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติ เหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ

ราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการ

บิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ

บริษัทก ากบัเท่านั้น 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาต

ให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่านั้น  

2 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่านั้น  

3 IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอรี่ส ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงันี้  แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ น

เคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ได้แก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองได้ไม่มีการจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกนิคนละ 2 ก้อน 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 


