
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – 

เมืองซาปา – หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET 

��.�� น. พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร � ชั�น � ประตู � เคาน์เตอร์สายการบินแอร์
เอเชีย โดยเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

��.��น. นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที�ยวบินที� FD642 

08.45น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋า
สมัภาระเรียบรอ้ย  

 นําท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื�อเดินทางเขา้สู่ เมืองลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจีน ตั�งอยู่บน

ระดับความสูงจากระดับนํ� าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั�งปี 
ระยะทางประมาณ ��� กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชม.) 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหง่นี� เริ�มตน้เป็นเมืองแหง่การพกัผ่อนเมื�อครั�งที�ฝรั �งเศส

ซึ�งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั�นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ� นในปี พ.ศ.2465 จากนั�นจึงเริ�มมี
ชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจาํ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ�มเป็นที�รูจ้กักนั
ในหมู่นักท่องเที�ยว จึงทําใหปั้จจุบันที�นี� ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ 
บรรดาชาวเขาที�อาศัยอยู่บริเวณนี� ก็มีวิถีชีวิตที�น่าสนใจ พื� นที�ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั�นบันได
ท่ามกลางที�ลาดไหล่เขาที�ทอดตวัอย่างมีเสน่ห ์นอกจากนี� ยงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ที�สูงที�สุดในอินโด
จีนที�ความสงู 3,143 เมตรจากระดบันํ�าทะเล 

 
 
 
 
 
 
 นําท่านชม หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขา

ในหมู่บา้นนี�  และชมแปลงนาขา้วแบบขั�นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดินทางเทา้
หรือนั�งรถยนตก็์ได ้ในกรณีที�นั�งรถยนต์ รถนําเที�ยวจะพาทุกท่านมาที�หน้าหมู่บา้นก๊าตก๊าต  และ
จากนั�นจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซึ�งเป็นถนนของหมู่บา้นเพื�อสมัผัสกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมี
ความสุขของประชาชนชาวเขาพื� นเมือง ที�พึ�งพาธรรมชาติในการดาํเนินชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการ



 

 

เดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที� เปิดร้านวางจําหน่ายสินค้าพื� นเมือง ของที�ระลึกแก่
นักท่องเที�ยว(ลกูคา้สามารถนําสิ� งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิเช่น เสื� อผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ 
ขนม เป็นตน้) 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจากรบัประทานอาหารเยน็เรียบรอ้ย อิสระท่านเดินชมและชอ้ปปิ� งที� ตลาด LOVE MARKET 

มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปปิ� งมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้พื� นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ 
ท่านสามารถชอ้ปปิ� งใหอ้ยา่งจุใจ 

พกัที�  NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  *หรอืระดบัเทียบเท่า*  

วนัที�สอง เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (นํ�าตกสเีงิน) – กระเชา้ไฟฟ้า – ยอด

เขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ�งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา 

นักท่องเที�ยวสามารถเดินเท้าขึ� นไปเพื�อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา้ ชม
เทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ที�มีความสงูถึง �,��� เมตร ถือเป็นยอดภูเขาที�อยู่
สูงสุดในอินโดจีน จนไดร้บัฉายาว่าเป็น หลงัคาแห่งอินโดจีน ในระหว่างที�เดินขึ� นภูเขาฮามรอง 
นักท่องเที�ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหินที�สวยงามตลอดทางเทา้ 

  นําท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (นํ�าตกสเีงิน) เป็นนํ�าตกที�สวยที�สุดในเมืองซาปา ไหล
จากยอดเขาฟานซีปัน ซึ�งสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสงู ��� เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนั�นนําท่านขึ� นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยงัยอดเขา ซึ�งเปรียบเสมือน 
"หลงัคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที�สุดในเอเชีย รวมระยะทาง �.� 
กิโลเมตร สถานีสุดทา้ยอยูส่งูจากระดบันํ�าทะเลราว �,��� เมตร  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 
นาที ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น นํ�าตกสีเงิน และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั�นบันไดที�



 

 

สวยงาม เมื�อเดินทางถึงสถานีดา้นบนท่านจะได้
สมัผัสกบับรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ� น
สู่จุดสูงสุดของยอดเขาใหท่้านได้เก็บภาพความ
ประทบัใจ 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 อิสระท่านที� ตลาด LOVE MARKET มีสินคา้ใหท่้าน

เลือกชอ้ปปิ� งมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นสินคา้พื� นเมือง 
ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปปิ� งใหอ้ยา่งจุใจ 

พกัที�  NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  *หรอืระดบัเทียบเท่า*  

วนัที�สาม เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จนี -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห ์(ฮาลองบก) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นออกเดินทางกลบัสู่ลาวไก ชอ้ปปิ� งสินคา้พิ� นเมืองต่างๆ ตลาด COC LEU MARKET และ

นําท่านถ่ายรปู สญัลกัษณ ์ที�ด่านชายแดนเวียดนาม - จีนและเลือกซื� อสินคา้ ผลไมเ้มืองจีน 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนิงบิงห ์เมืองเก่าแก่ที�มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื� นที�
ชุ่มนํ�าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที�มีภูมิทัศน์แปลกตา 
ทั�งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที�ราบตํ �า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา�� ยอด จึงถือกนัว่าเป็น
เมืองศกัดิ�สิทธิ�  คณะปฏิวติัของโฮจิมินหก็์ไดเ้คยตั�งฐานทัพขึ� นที�นี� เป็นแห่งแรกในการศึก เดียน
เบียนฟ ูระยะทางประมาณ ��� กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางราวๆ � ชั �วโมง) 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที�  HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  *หรอืระดบัเทียบเท่า* 

วนัที�สี� เมืองนิงบิงห ์(ฮาลองบก) – ถํ�าตามกก๊ – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื� นเมือง – วัดบายดิงห ์

- เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือกระจาด เป็นแหล่งท่องเที�ยว ที�ตั�งอยู่ทางตอนใตข้องสามเหลี�ยม

ปากแม่นํ�าแดง ในจงัหวดันิงบิ�งห ์เป็นพื� นที�ที�มีทั�งภูมิทศัน์อนังดงามของยอดเขาหินปูน แม่นํ�าหลาย
สายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตนํ้�า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จึงทาํใหส้ถานที�แห่งนี� งดงาม
น่าชม และยงัมีร่องรอยทางโบราณคดีที�เผยใหเ้ห็นการตั�งถิ�นฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ทําให้
สถานที�แห่งนี� ไดร้บัการขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ นําท่านลงเรือล่องไป
ตามสายธารแห่งธาราที�ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพของภูเขาสองฝั�ง
แม่นํ�า ซึ�งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที�ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน 
กุย้หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลิดเพลินกบัการ นั�งเรือกระจาด ล่องผ่านทอ้งนํ�า และถํ�าต่างๆ
ภายในบริเวณท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซับซอ้นสุดลูกหลููกตา สองขา้งทาง
เป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลบักนัไป ความประทบัใจที�ไดจ้ากการมาเที�ยวชมจา่งอานคือ  จ่างอาน
เป็นสถานที�ท่องเทียวทางธรรรมชาติที�สวยงามมากแหง่หนึ�งของเวียตนาม ทิวทศัน์ความสวยงามของ
ที�นี� ไดร้บัการรงัสรรคจ์ากธรรมชาติลว้น  ๆ 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านแวะซื� อของฝากที� ตลาดพื� นเมือง ที�นี� ท่านจะไดพ้บของฝากพื� นเมืองของเวียดนามหลากหลาย  

จากนั�นนําท่านสกัการะ วดับายดิงห ์วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที�มีประวติัอนัยาวนาน

และมีชื�อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอยา่งมาก รวมทั�ง เป็นวดัที�ใหญ่สุดในอาเซียนดว้ย มีความ
สวยแปลกตา สรา้งถูกหลกัฮวงจุย้แท้ๆ  คือ ดา้นหน้าเป็นนํ�า และดา้นหลงัเป็นเขา มีเทือกเขาตั�งอยู่
มากมาย มีทุ่งนา ทอ้งนํ�า ที�มีแต่สีเขียวสดใส บริเวณดา้นขา้งๆวดั มีระเบียงทางเดิน ซึ�งมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานเรียงรายทั�งหมด 2,000องค์ นอกจากนี�  มีหอระฆงั อาคารเจา้แม่กวนอิม วิหารเจา้แม่
กวนอิมพนักร เป็นวดัที�เคารพบชูาของชาวเวียดนามหลายชว่งอายุคน 

เยน็ บรกิารอาหารดว้ยเป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนามบรกิารบนรถ) 

จากนั�นเดินทางกลบั เมืองฮานอย เขา้สู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื�อเดินทางกลบัประเทศไทย 

��.�� น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� FD��� 

��.�� น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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



 

 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั�งก่อนทาํการออกตั �ว

เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

�-� ท่าน 

� เด็ก � ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 
(เด็กอายุต ํ �ากว่า��ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายุต ํ �ากว่า��ปี) 

พกัเดี�ยว

เพิ�ม 

ราคาไม่

รวมตั �ว 

�� – �� พฤษภาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� �,��� 

�� – �� พฤษภาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� �,��� 

�� – �� พฤษภาคม ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� �,��� 

�� พ.ค. – �� มิ.ย. ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� �,��� 

�� – �� มิถุนายน ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� �,��� 

�� – �� มิถุนายน ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� �,��� 

�� – �� มิถุนายน ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� �,��� 

�� มิ.ย. – �� ก.ค. ���� ��,��� ��,��� ��,��� �,��� �,��� 

�� – �� กรกฎาคม ���� ��,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

�� – �� กรกฎาคม ���� ��,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

�� – �� กรกฎาคม ���� ��,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

�� – �� สงิหาคม ���� ��,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

�� – �� สงิหาคม ���� ��,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

�� ส.ค. – �� ก.ย. ���� ��,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

�� – �� กนัยายน ���� ��,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

�� ก.ย. – �� ต.ค. ���� ��,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

�� – �� ตลุาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ตลุาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ตลุาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ตลุาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ตลุาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,�88 



 

 

�� – �� ตลุาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ตลุาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ตลุาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ตลุาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ตลุาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� พฤศจกิายน ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� พฤศจกิายน ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� พฤศจกิายน ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� พฤศจกิายน ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� พฤศจกิายน ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� พฤศจกิายน ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� พฤศจกิายน ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� พฤศจกิายน ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� พ.ย. – �� ธ.ค. ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ธนัวาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ธนัวาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,�88 

�� – �� ธนัวาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ธนัวาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,888 

�� – �� ธนัวาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 3,000 ��,�88 

�� – �� ธนัวาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 �,�00 ��,888 

�� – �� ธนัวาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 �,000 ��,888 

�� – �� ธนัวาคม ���� ��,888 1�,888 ��,888 �,000 ��,888 

�� ธ.ค. – �� ม.ค. ���� ��,888 ��,888 ��,888 �,000 ��,888 

�� ธ.ค. – �� ม.ค. ���� ��,888 1�,888 ��,888 �,000 ��,888 

�� ธ.ค. – �� ม.ค. ���� ��,888 1�,888 ��,888 �,000 ��,888 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน � ปี : �,��� บาท** 
ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 

ทา่นละ ��� บาท /ทริป/ตอ่ทา่น **สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ** 



 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก �� วันก่อนการเดินทางเท่านั�น ไม่เช่นนั�น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั�งสิ� น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ย

ค่าตั �วไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้�ถว้นก่อนการ

จองทวัรท์ุกครั�ง เพื�อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ท่านขึ� นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ �,���.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการคืน

มดัจาํทั�งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตั �วเครื�องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที�เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ�ามนัที�ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ กรุณาชาํระ �� วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตั �วเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 

 ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน �� กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ท่านหรือ  � ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ �,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ ��� บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 



 

 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% 

 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี
นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอยา่งใด
อย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
เพื�อทําเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยว
ใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าบริการ
ทั�งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทัวร์นี� เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน
หรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย � วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่
มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย �� วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�
จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ 
ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้าชื�อ 
เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส้่งหน้า
หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี� บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ� นของนักท่องเที�ยวที�
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 
7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั�น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน 
ฯลฯ  
8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น 
 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน ��� มิลลิลิตร
ต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ



 

 

นําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ � ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน
เท่านั�น  
2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  
3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกับการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ� นไปบนเครื�องบินดงันี�  แบตเตอรี�สาํรอง

สามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ� นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก ่
3.� แบตเตอรี�สํารองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า ��,��� mAh หรือน้อยกว่า ��� Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  

3.� แบตเตอรี�สํารองที�มีความจุไฟฟ้า ��,��� - ��,��� mAh หรือ ���-��� Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ � กอ้น 

3.� แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ ��,��� mAh หรือ ��� Wh หา้มนําขึ� นเครื�องในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

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

 


