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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนินอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก 
(-/L/D) 

08.00 พรอ้มกันที�สนามบิน สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั �น 4 ประตู 5 เคาเตอร์ L สายการบนิ
เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอนิ 
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11.55 เหนิฟ้าสู่ เมอืงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ เวยีดนามแอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� 
VN610 
(สายการบนิ VIETNAM AIRLINES มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

13.55 เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขั �นตอน
ตรวจคนเขา้เมือง เมอืงฮานอย และนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจีน 
ตั �งอยู่บนระดบัความสงูจากระดบันํ�าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอด
ทั �งปี ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

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

วนัที�สอง เมอืงลาวไก – ด่านชายแดนเวยีดนาม-จนี – ตลาดก๊กเลี�ยว – เมอืงซาปา – ภูเขา
ปากมงักร – จุดชมววิเมอืงซาปา – โบสถซ์าปา – ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 จากนั�นนําท่านถ่ายรปูสัญลักษณ์ที� ด่านชายแดนเวยีดนาม – จีน และเลือกซื�อสนิคา้ 

ชายแดนเวยีดนาม-จนี สนิคา้พิ�นเมอืงต่างๆที� ตลาดกก๊เลี�ยว  
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หลังจากนั�นนําท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาที เมืองซาปา เป็นเมืองเล็ก  ๆ
แห่งนี�เร ิ�มตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผอ่นเมื�อครั �งที�ฝรั�งเศสซึ�งปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนั �นไดม้า
สรา้งสถานบีนภูเขาขึ�นในปี พ.ศ.2465 จากนั�นจึงเริ�มมีชาวต่างชาตมิาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็น
ประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริ�มเป็นที�รูจ้ักกันในหมู่นักท่องเที�ยว จงึทําใหปั้จจุบันที�นี�
ไดร้บัความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที�อาศัยอยู่บรเิวณนี�ก็มีวถิี
ชวีติที�น่าสนใจ พื�นที�ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั �นบันไดท่ามกลางที�ลาดไหล่เขาที�ทอดตัวอย่างมี
เสน่ห์ นอกจากนี�ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที�สูงที�สุดในอินโดจีนที�ความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดบันํ�าทะเล 

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร (3) 
 

 
 

นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาปากมงักร หรือภูเขาฮามรอง ซ ึ�งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา 
นักท่องเที�ยวสามารถเดนิเทา้ขึ�นไปเพื�อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา้ ชม
เทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ที�มีความสูงถงึ 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขา
ที�อยู่สงูสดุในอนิโดจีน จนไดรั้บฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอินโดจีน ในระหว่างที�เดนิขึ�นภูเขา
ฮามรอง นักท่องเที�ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิที�สวยงาม
ตลอดทางเทา้  

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

หลังจากนั �นนําท่านถ่ายรปูกับ โบสถซ์าปา เป็นอกีหนึ�งจุดแลนด์มาร์คของเมืองซาปา เป็น
โบสถท์ี�เก่าแก่ที�สุดในเมืองซาปาสรา้งขึ�นเมื�อปี 1932 รปูทรงและสถาปัตยกรรมของฝรั�งเศส 
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อสิละท่านถา่ยรปูดา้นนอก หลังจากนั�นอสิระท่านชอ้ปปิ�งตลาดเลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรม
ที�พกัตามอัธยาสยั 
 

 
 

วนัที�สาม เมอืงซาปา – น ั�งรถไฟชมเมอืงซาปา – น ั�งกระเช้าไฟฟ้าขึ�นยอดเขาฟานซปิัน – 
หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต – นํ �าตกสเีงนิ – ชอ้ปปิ� งตลาดเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
จากนั �นนําท่าน น ั�งรถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที�เต็มไปดว้ย
ความสดชื�น และสูดกลิ�นอายธรรมชาติ ท่านยังจะไดพ้บกับทุ่งนาขั �นบันไดที�เรียงรายเป็นขั�น
สวยงาม ถงึสถานีนั�งกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 
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จากนั�นนําท่านสู่ ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ�งเปรยีบเสมือน 
"หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวที�สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 
กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยู่สงูจากระดับนํ�าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็น นํ�าตกสเีงนิ และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั �นบันไดที�สวยงาม 
เมื�อเดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ�นสู่

จุดสงูสดุของยอดเขาใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (รวมค่ากระเชา้ฟานซปัินแลว้ แต่ไม่รวม
คา่รถรางขึ�นยอดเขา) 

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร (6) 
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นําท่านชม หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชม
วถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี� และชมแปลงนาขา้วแบบขั �นบันได การเดนิทางไป
หมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนั�งรถยนตก็์ได ้ในกรณีที�นั�งรถยนต ์รถนําเที�ยวจะพาทุก
ท่านมาที�หนา้หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนั �นจงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึ�งเป็นถนนของหมู่บา้นเพื�อ
สมัผสักับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมีความสขุของประชาชนชาวเขาพื�นเมือง ที�พึ�งพาธรรมชาตใิน
การดําเนนิชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมีบา้นเรอืนของชาวเขาที�เปิดรา้นวางจําหน่าย
สนิคา้พื�นเมอืง ของที�ระลกึแก่นักท่องเที�ยว (ลูกคา้สามารถนําสิ�งของไปบรจิาคแก่เด็กชาวเขาได ้
อาทเิชน่ เสื�อผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมาม่า เป็นตน้) 
 

 
 

นําท่านเดนิทางสู ่นํ�าตกสเีงนิ เป็นนํ�าตกที�สวยที�สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซี
ปัน ซึ�งสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนชูาบแูซลมอ่น (7) 

หลังจากรบัประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อิสระท่านเดนิชมและชอ้ปปิ� งที� ตลาดซาปาเลฟิ ไนท์
มารเ์ก็ท มสีนิคา้ใหท้่านเลอืก ชอ้ปปิ�งมากมาย ไม่วา่จะเป็นสนิคา้พื�นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า 
รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปปิ�งใหอ้ย่างจุใจ  

พกั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที�สี� เมอืงซาปา – เมอืงฮานอย – จตุรสับาดงิห ์– บา้นพกัลุงโฮ – วดัเจดยีเ์สาเดยีว – 
ทะเลสาบคนืดาบ – สะพานแสงอาทติย ์– ชอ้ปปิ� งถนน 36 สาย – เมอืงนงิหบ์งิห ์
(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
นําทานเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ผา่นเสน้ทางเดมิ  
จากนั�นนําท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งที�ประธานาธบิดโีฮจมิินห์ไดอ้่านคําประกาศ
อสิรภาพของเวียดนามพน้จากฝรั�งเศสเมื�อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมืองขึ�นของ
ฝรั�งเศสอยู่ถงึ 84 ปี นําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ที� สุสานโฮจมินิห ์(ถา่ยรปูดา้นนอก)   
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จากนั�นนําท่านชม ทําเนยีบประธานาธบิด ีอาคารทาดว้ยสเีหลอืงทั �งหลัง ปัจจุบนัเป็น
สถานที�รับรองแขกบา้นแขกเมอืง และเดนิเทา้ตอ่ไปผา่นสวนอันรม่รื�นเขยีวขจีไปดว้ยตน้ไม ้
ใหญ่นอ้ยที�ลุงโฮปลูกไว ้ไปชม บา้นพกัลุงโฮ ที�สรา้งดว้ยไมท้ั �งหลัง ยกพื�นสูงมีใตถ้นุ
เหมือนบา้นไทยสมยักอ่น เป็นที�พกัผอ่นและตอ้นรบัแขก ชั �นบนเป็นหอ้งทํางานและ
หอ้งนอน  

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนบูฟุเฟ่ต ์SEN (9) 
หลังจากนั �นนําท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย ์นําท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจ
กลางเมอืงฮานอย ที�มีตํานานเล่าขานว่าในสมัยที�เวียดนามทําสงครามสูร้บกับจีน กษัตรยิ์
แห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ทําใหเ้กิดความทอ้แท ้เมื�อมาล่องเรอืที�ทะเลสาบ
แห่งนี�ไดม้ีปาฏหิารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมื�อพระองคน์ํา
ดาบไปตอ่สูก่ับจนีก็ไดช้ยัชนะกลับมาทําใหบ้า้นเมืองสงบสุข เมื�อสงครามสิ�นสุดพระองคก็์
ไดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี� หลังจากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง ถนน 36 สาย ที�ขายสนิคา้
หลากหลายประเภท ทั �งของที�ระลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครื�องเขนิ หมวกงอบญวน เซรา
มกิ ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี� ยี�หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong, 
ADIDAS, THE NORTH FACE เป็นตน้ 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (10) 
หลังจากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมอืง เมอืงนงิบงิห ์เมืองเก่าแก่ที�มีความโดดเด่นทางธรรมชาต ิมี
พื�นที�ชุ่มนํ�าในอาณาเขตอันไพศาลจนถกูขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมอืงที�มภีูมทิัศน์แปลกตา 
ทั �งเทอืกเขา เนนิเขาหนิปูน ที�ราบตํ�า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็น
เมอืงศักดิ�สทิธิ� คณะปฏิวัติของโฮจิมนิห์ก็ไดเ้คยตั �งฐานทัพขึ�นที�นี�เป็นแห่งแรกในการศกึ เดียน
เบยีนฟ ูระหว่างทางนําท่านชมสนิคา้ otop รา้นเยื�อไผ่-สมุนไพร หยกและเครื�องประดับ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) 

พกั HAO LU HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้ เมอืงนงิหบ์งิห ์– ล่องเรอืฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมทิศันจ์่างอาน(ล่องเรือ
นงิหบ์งิห)์ – สนามบินนอยไบ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ– กรุงเทพฯ (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอื ล่องเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที�ยว ที�ตั �งอยู่ทาง
ตอนใตข้องสามเหลี�ยมปากแม่นํ�าแดง ในจังหวัดนงิบิ�งห์ เป็นพื�นที�ที�มีทั �งภูมิทัศน์อันงดงามของ
ยอดเขาหนิปูน แม่นํ�าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยู่ใตน้ํ�า และยังถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั 
จงึทําใหส้ถานที�แห่งนี�งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดทีี�เผยใหเ้ห็นการตั �งถิ�นฐาน
ของมนุษยส์มัย โบราณ ทําใหส้ถานที�แห่งนี�ไดร้บัการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาต ินําท่านลงเรอืล่องไปตามสายธารแห่งธาราที�ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดนิทางท่าน
จะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝั�งแม่นํ�า ซ ึ�งมีความยาวหลายกโิลเมตร  ภาพที�ปรากฏในระ 
หว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมือน กุย้หลนิของจีน หรอื อ่าวฮาลองเบย์ เพลดิเพลนิกับ
การ นั�งเรอื ล่องผ่านทอ้งนํ�า และถํ�าต่างๆภายในบรเิวณท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ย
ใหญ่ สลับซับซอ้นสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลับกันไป ความ
ประทับใจที�ไดจ้ากการมาเที�ยวชม เป็นสถานที�ท่องเทียวทางธรรรมชาตทิี�สวยงามมากแห่งหนึ�ง
ของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที�นี�ไดร้ับการรังสรรค์จากธรรมชาตลิว้น  ๆ และยังเป็น
สถานที�ใชถ้า่ยทําภาพยนต ์KONG SKULL ISLAND  
 

 
 
จากนั �นนําท่านสักการะ วดับายดงิห  ์ วัดเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที�มีประวัตอัิน
ยาวนานและมีชื�อเสยีงของประเทศเวยีดนามเป็นอย่างมาก รวมทั �ง เป็นวัดที�ใหญ่สุดในอาเซยีน
ดว้ย มคีวามสวยแปลกตา สรา้งถูกหลักฮวงจุย้แท ้ๆ  คือ ดา้นหนา้เป็นนํ�า และดา้นหลังเป็นเขา มี
เทือกเขาตั �งอยู่มากมาย มีทุ่งนา ทอ้งนํ�า ที�มีแต่สีเขียวสดใส บรเิวณดา้นขา้งๆวัด มีระเบียง
ทางเดนิ ซึ�งมพีระพทุธรปูประดษิฐานเรยีงรายทั �งหมด 2,000 องค ์นอกจากนี� ยังมีหอระฆัง อาคาร
เจา้แม่กวนอมิ วหิารเจา้แม่กวนอมิพนักร เป็นวดัที�เคารพบชูาของชาวเวยีดนามหลายชว่งอายุคน 
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เที�ยง        บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร (12) 
 ไดเ้วลาอันสมควร หลังอาหารเที�ยงนํ�าท่านกลับสูส่นามบนินอยไบ เมืองฮานอยเพื�อเดนิทาง

กลัวสู่กรงุเทพฯ 
16.05  นําท่านเหนิฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวยีนนาม แอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� VN619 

(สายการบนิ VIETNAM AIRLINES มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
18.05  ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�ง
กอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
** ขอบพระคุณทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ราคาทวัร ์

ไม่รวมต ั�วเคร ื�องบนิ 

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

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

18 – 22 ตุลาคม 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 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 4,000 11,599 
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14 – 18 กุมภาพนัธ ์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 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไม่เชน่น ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจํา 
ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ั�งสิ�น เนื�องจากทางบรษิทัไดท้าํการชําระค่าต ั�วใหก้บัทางสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้  

โปรดอา่นขอ้ความใหค้รบถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการ

คนืมดัจําท ั�งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระค่าต ั�วเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�
เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี�ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์่วนที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ : ต ั�วเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�มี 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พักตามที�ระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื�อที�ระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มินบิาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% 
 
เงื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที�เหลอืทั �งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 
กรณีนักทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณใีดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ์ อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท 
ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั �นๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 
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เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูม้ีชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิท
อย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการ
จองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ีช ื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อ
ทําเรื�องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่าง  ๆและหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั�งหมด 
2.4 ทั �งนี�ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนํา

เที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวเชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 
3 การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือ
คา่บรกิารทั�งหมด   

4 การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ์ อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท 
ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 
เงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั �น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วน
หรอืทั �งหมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหกั้บนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่
มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวซ่ีา  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�
จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้
ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้่ง
หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
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5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวส่วนใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยว
ที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตุสดุวสัิยอื�น เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั�น 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ ิ�ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน
เงนิตราต่างประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ
ชิ�น และรวมกันทกุช ิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั�น  
2 สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
3 IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สํารองขึ�นไปบนเครื�องบนิดงันี� แบตเตอรี�สํารอง

สามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรี�สํารองที�มีความจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําข ึ�นเครื�องได ้
ไม่มกีารจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรี�สํารองที�มีความจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข ึ�นเครื�องไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี�สํารองที�มีความจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทุกกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณ ี
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