
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

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

08.00 พรอ้มกันทีส่นามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิ  ชัน้ 4 ประต ู5 เคาเตอร์  L สายการบนิเวยีดนาม แอร์
ไลน ์(VN) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
 

11.55 เหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ เวยีดนามแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่VN610 
(สายการบนิ VIETNAM AIRLINES มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.55 เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ  หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคน

เขา้เมอืง เมอืงฮานอย และนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจนี ตัง้อยูบ่นระดับความ
สงูจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 
กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

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

วนัทีส่อง เมอืงลาวไก – ดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี – ตลาดกก๊เลีย๊ว – เมอืงซาปา – ภูเขาปากมงักร 

– จุดชมววิเมอืงซาปา – โบสถซ์าปา – ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (2) 

 จากนัน้ นําทา่นถา่ยรปู สญัลักษณ์ ที ่ดา่นชายแดนเวยีดนาม – จนี และเลอืกซือ้สนิคา้ ชายแดน
เวยีดนาม-จนี สนิคา้พิน้เมอืงตา่งๆที ่ตลาดกก๊เลีย้ว  

 



 

 
 
  

 
 

หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆ แหง่นี้เร ิม่ตน้
เป็นเมอืงแหง่การพักผ่อนเมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยูใ่นขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาขึน้

ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวตา่งชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยดุเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบ
สงบ และเริม่เป็นทีรู่จั้กกันในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว จงึทําใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก นอกจาก
บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันได

ทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนี้ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีที่
ความสงู 3,143 เมตรจากระดับน้ําทะเล 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (3) 
 



 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาปากมงักร หรอืภเูขาฮามรอง ซึง่เป็นภเูขาอยูก่ลางเมอืงซาปา นักทอ่งเทีย่ว
สามารถเดนิเทา้ขึน้ไปเพือ่ชมหมอกและเมฆคลมุเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึ

ยอดเขาฟานซฟัีง ทีม่คีวามสงูถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอดภเูขาทีอ่ยูส่งูสดุในอนิโดจนี จนไดรั้บฉายา
วา่เป็น หลังคาแหง่อนิโดจนี ในระหวา่งทีเ่ดนิขึน้ภเูขาฮามรอง นักทอ่งเทีย่วสามารถแวะชมสวน
ดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้  

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

หลังจากนัน้นําทา่นถา่ยรปูกับ โบสถซ์าปา  เป็นอกีหนึง่จุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์ี่

เกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงซาปาสรา้งขึน้เมือ่ปี 1932 รปูทรงและสถาปัตยกรรมของ ฝร่ังเศส อสิละทา่น
ถา่ยรปูดา้นนอก หลังจากนัน้อสิระทา่นชอ้ปป้ิงตลาดเลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทีพั่กตามอัธยาสยั 
 

 
 



 

วนัทีส่าม เมอืงซาปา – น ัง่รถไฟชมเมอืงซาปา – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาฟานซปัิน – หมู่

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (5) 
จากนัน้นําทา่น น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ทา่นจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ของเมอืงซาปาทีเ่ต็มไปดว้ยความสดชืน่ 

และสดูกลิน่อายธรรมชาต ิทา่นยังจะไดพ้บกับทุง่นาขัน้บันไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานีน่ังกระเชา้
ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 
 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่ยอดเขาฟานซปัิน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรยีบเสมอืน "หลังคาอนิโด
จนี" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยูส่งู

จากระดับน้ําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็น น้ําตกสเีงนิ 
และ หมูบ่า้นก๊าต ก๊าต ในมมุสงูชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม เมือ่เดนิทางถงึสถานีดา้นบนทา่นจะไดส้มัผัสกับ



 

บรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขึน้สูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (รวมคา่

กระเชา้ฟานซปัินแลว้ แตไ่มร่วมคา่รถรางขึน้ยอดเขา) 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (6) 

 

 

 
 

นําทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติ
ความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมูบ่า้นก๊าตก๊าต 
สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก์็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถนําเทีย่วจะพาทกุทา่นมาทีห่นา้หมูบ่า้น



 

ก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึง่เป็นถนนของหมูบ่า้นเพือ่สมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่

แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พาธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการ
เดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว 
(ลกูคา้สามารถนําสิง่ของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสือ่ผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมามา่ 

เป็นตน้) 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ นํา้ตกสเีงนิ  เป็นน้ําตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

 

 
 

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



 

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มี

สนิคา้ใหท้า่นเลอืก ชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่น
สามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ  

พกั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาปา – เมอืงฮานอย – จตรุสับาดงิห ์– บา้นพกัลุงโฮ – วดัเจดยีเ์สาเดยีว – ทะเลสาบ

คนืดาบ – สะพานแสงอาทติย ์– ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย – เมอืงนงิหบ์งิห(์B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (8) 
นําทานเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ผ่านเสน้ทางเดมิ  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป จตัรุสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่นคําประกาศอสิรภาพของ

เวยีดนามพน้จากฝร่ังเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยูถ่งึ 84 ปี นํา
ทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ที ่สุสานโฮจมินิห ์ (ถา่ยรปูดา้นนอก)   
 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นชม ทาํเนยีบประธานาธบิด ีอาคารทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่

รับรองแขกบา้นแขกเมอืง และเดนิเทา้ตอ่ไปผ่านสวนอันรม่รืน่เขยีวขจไีปดว้ยตน้ไมใ้หญ่นอ้ยทีล่งุโฮ



 

ปลกูไว ้ไปชม บา้นพักลงุโฮ ทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้สงูมใีตถ้นุเหมอืนบา้นไทยสมัยกอ่น เป็นที่

พักผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนเป็นหอ้งทํางานและหอ้งนอน  
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูบุฟเฟ่ต ์SEN (9) 

หลังจากนัน้นําทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์นําทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืง

ฮานอย ทีม่ตํีานานเลา่ขานวา่ในสมัยทีเ่วยีดนามทําสงครามสูร้บกับจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไมเ่คย
รบชนะจนีไดเ้ลย ทําใหเ้กดิความทอ้แท ้เมือ่มาลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแหง่นี้ไดม้ปีาฏหิารย ์เตา่ขนาด
ใหญ่มากไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมือ่พระองคนํ์าดาบไปตอ่สูก่ับจนีก็ไดช้ยัชนะกลับมา

ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่สงครามสิน้สดุพระองคก์็ไดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี้ หลังจากนัน้
นําทา่นชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิ
เครือ่งเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปป้ียีห่อ้ตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, 

Roxy, Billabong, ADIDAS, THE NORTH FACE เป็นตน้ 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (10) 
หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีืน้ทีชุ่ม่น้ํา
ในอาณาเขตอันไพศาลจนถกูขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีมูทิัศน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขา

หนิปนู ทีร่าบตํ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกันวา่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวัิตขิองโฮ
จมินิหก์็ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึน้ทีน่ี่เป็นแหง่แรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ูระหวา่งทางนําทา่นชมสนิคา้ otop รา้น

เยือ้ไผ่-สมนุไพร หยกและเครือ่งประดับ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
พกั HAO LU HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ เมอืงนงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืฮาลองบก ชมความงามแหลง่ภูมทิศันจ์า่งอาน(ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห)์ – 
สนามบินนอยไบ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (11) 

นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีต่ัง้อยูท่างตอนใตข้อง
สามเหลีย่มปากแมน้ํ่าแดง ในจังหวัดนงิบิง่ห ์เป็นพืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภมูทิัศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปนู แมน้ํ่า
หลายสายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยูใ่ตน้ํ้า และยังถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึทําใหส้ถานทีแ่หง่นี้งดงาม

น่าชม และยังมรีอ่งรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ทําใหส้ถานทีแ่หง่
นี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ินําทา่นลงเรอืลอ่งไปตามสายธารแหง่ธารา
ทีไ่หลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของภเูขาสองฝ่ังแมน้ํ่า ซึง่มคีวามยาวหลาย

กโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระ หวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์
เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรอื ลอ่งผ่านทอ้งน้ํา และถ้ําตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้ชมทัศนียภาพของภเูขา
นอ้ยใหญ่ สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้งทุง่หญา้คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจ

ทีไ่ดจ้ากการมาเทีย่วชม เป็นสถานทีท่อ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแหง่หนึง่ของเวยีตนาม ทวิทัศน์



 

ความสวยงามของทีน่ี้ไดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ  และยังเป็นสถานทีใ่ชถ้า่ยทําภาพยนต ์KONG 

SKULL ISLAND  
 

 
 

จากนัน้นําทา่นสกัการะ วดับายดงิห ์วัดเกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงของนครหลวงเกา่ ทีม่ปีระวัตอิันยาวนานและมี
ชือ่เสยีงของประเทศเวยีดนามเป็นอยา่งมาก รวมทัง้ เป็นวัดทีใ่หญ่สดุในอาเซยีนดว้ย มคีวามสวยแปลกตา 
สรา้งถกูหลักฮวงจุย้แท ้ๆ  คอื ดา้นหนา้เป็นน้ํา และดา้นหลังเป็นเขา มเีทอืกเขาตัง้อยูม่ากมาย มทีุง่นา ทอ้ง

น้ํา ทีม่แีตส่เีขยีวสดใส บรเิวณดา้นขา้งๆวัด มรีะเบยีงทางเดนิ ซึง่มพีระพทุธรปูประดษิฐานเรยีงรายทัง้หมด 
2,000 องค ์นอกจากนี้ ยังมหีอระฆัง อาคารเจา้แมก่วนอมิ วหิารเจา้แมก่วนอมิพันกร เป็นวัดทีเ่คารพบชูาของ
ชาวเวยีดนามหลายชว่งอายคุน 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (12) 

 ไดเ้วลาอันสมควร หลังอาหารเทีย่งน้ําทา่นกลับสูส่นามบนินอยไบ เมอืงฮานอยเพือ่เดนิทางกลัวสู่

กรงุเทพฯ 



 

16.05  นําทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ เวยีนนาม แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่VN619 
(สายการบนิ VIETNAM AIRLINES มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.05  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

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 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 4,000 11,599 

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 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจํา 
ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากทางบรษิทัไดท้าํการชําระคา่ต ัว๋ใหก้บัทางสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้  

โปรดอา่นขอ้ความใหค้รบถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดั
จําท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้

คา่ภาษนีํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ 

วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่ง

หนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่ง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ
เงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิ

คา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 
2.4 ทัง้นี้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วเชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3 การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิาร

ทัง้หมด   
4 การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ 

วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่ว

และวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดย

จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  
และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย 



 

ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1 กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ 

และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาด
บรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3 IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี้  แบตเตอรีสํ่ารอง

สามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000  mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100  Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่ี

การจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000  mAh หรอื 100-160  Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ
คนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี
4. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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