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สมัผสัความโรแมนติกที่เวียดนามเหนือ ณ เมืองซาปา หลงัคาโลกอินโดจีน 

สมัผสัการท านาขั้นบนัไดท่ีหมู่บา้น กา๊ตกา๊ต กินลม ชมวิว ที่หมู่บา้นตะวัน 

ผ่อนคลายกบัสายน ้าท่ีน ้าตก SILVER WATER FALL ชมโชวห์ุ่นกระบอกน ้า 

ชมบา้นพกัลงุโฮ และคารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 

พิเศษ!!! ของสมนาคณุ (ถุงผา้รกัษโ์ลก / พดั / หมวก) 
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ราคาเริ่มตน้เพียง 12,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 

เดินทางเดือน เมษายน – กนัยายน 2560 

โดยสายการบิน AIR ASIA 

 

 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – ฮานอย – ทะเลสาบตะวนัตก – วดัเจิน่กวอ๊ก – วิหารวรรณกรรม – 

ซาปา - LOVE MARKET 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู2 เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย พบ

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
07.00น. เหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642 

08.45น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋า

สมัภาระ  

จากน้ันน าท่านเดินทางชม ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮานอย และ น าท่านสู่ 

วดัเจิ่นกวอ๊ก ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่าแก่ของชาวพุทธท่ีเคยรุ่งโรจน์ในอดีต วดัน้ีตั้งอยูบ่ริเวณเกาะเล็กๆติดริม

ทะเลสาบ จากน้ันเท่ียวชม  วิหารวรรณกรรม  เป็น

โรงเรียนของพวกขุนนาง ตวัอาคารและการตกแต่งดา้นใน

สรา้งตามหลกัฮวงจุย้เชน่เดียวกบัจีน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ลาวไก ใกลก้ับชายแดนจีน 

ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง 
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1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี (เดินทางโดยรถบสัไปบนเสน้ทางดว่นตดัใหม่ ท่ี

เพ่ิงเปิดใชเ้ม่ือวนัท่ี 21 กนัยายนท่ีผา่นมาน่ีเอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถึงจงัหวดั

ลาวไก และ 30 ก.ม. จากจงัหวดัลาวไกถึงซาปา ใชเ้วลาเดินทางเพียงประมาณ 5ช.ม. เท่าน้ัน) 

ซาปาเมืองเล็กๆ แหง่น้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแหง่การพกัผ่อนเม่ือครั้งฝรัง่เศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยู่

ในขณะน้ันไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผ่อน

ในชว่งวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัในหมู่นักท่องเท่ียว 

จึงท าใหปั้จจุบันท่ีน่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ี

อาศัยอยู่บริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบันไดท่ามกลางท่ีลาด

ไหล่เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห ์นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 

3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล  

(ระหวา่งเดินทางมีจุดแวะพกัรถใหล้กูคา้ไดท้ าภารกิจส่วนตวั) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKET มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

พกัที่  HOLIDAY SAPAHOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง ซาปา – ภูเขาห่ามโหรง่ – หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต – SILVER WATER FALL – หมู่บา้นตะวนั        – 

ตลาดซาปา 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาห่ามโหรง่ ซ่ึงเป็นภูเขาอยูก่ลางเมืองซาปา นักท่องเท่ียวสามารถ

เดินเทา้ขึ้ นไปเพ่ือชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา้ ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึง

ยอดเขาฟานซีฟัง ท่ีมีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขาท่ีอยูสู่งสุดในอินโดจีน จนไดร้บั

ฉายาว่าเป็น หลงัคาแห่งอินโดจีน ในระหวา่งท่ีเดินขึ้ นภูเขาหา่มโหร่ง นักท่องเท่ียวสามารถแวะ

ชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหินท่ีสวยงามตลอดการเดินทางเทา้ 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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  หลงัจากน้ันเท่ียวชม หมู่บา้น ก๊าตกา๊ต หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเขาในหมู่บ้านน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต 

สามารถเดินทางเทา้หรือนัง่รถยนตก็์ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต ์รถน าเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้า

หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต  และจากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บา้นเพ่ือสมัผสักบัวิถี

ชีวิตความเป็นอยูแ่บบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการด าเนิน

ชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบ้านเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจ าหน่ายสินคา้

พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว(ลูกคา้สามารถน าส่ิงของไปบรจิาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิ

เชน่ เส่ือผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้)  

  จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่ SILVER WATER FALL น ้ าตกสีเงิน เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซา

ปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 

เมตร 

  จากน้ันเดินทางสู่ หมู่บา้นตะวนั TA WAN เท่ียวชมทิวทศัน์และสะพานขา้มแม่น ้าท่ีท าดว้ยหวาย 

ในระหว่างการเดินทางไปหมู่บา้นตะวัน ท่านจะไดช้มนาดอน นาขั้นบันได ตลอดเสน้ทาง 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเปรียญเปรยการเดินทางไปหมู่บา้นตะวนัน้ีวา่ กินลม ชมวิว  

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดซาปา ท่ีคึกคกัไปดว้ยผูค้น ชาวบา้นท่ีแต่งกายประจ าเผ่าแบบ

เต็มยศ ในตลาดมีขายทั้งของสด ผัก ผลไม ้ท่ีมีมากมาย บางส่วนก็จะเป็นผลไมน้ าเขา้จากเมือง

จีน รา้นขายอาหาร อาทิ ก๋วยเต๋ียว ขา้วเกรียบปากหมอ้ อาหารตามสัง่สไตลเ์วียดนาม เคร่ือง

แต่งกาย รองเทา้ ของแฮนดเ์มดจากชาวเขา กระเป๋า ของท่ีระลึก ฯลฯ ราคาก็ต่อรองได ้  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  HOLIDAY SAPAHOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั   

วนัที่สาม ซาปา – ลาวไก - COC LEU MARKET – ฮานอย – ชมโชวหุ่์นกระบอกน ้า 
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันออกเดินทางกลับสู่กรุง ฮานอย ระหว่างทางแวะเมืองลาวไก เท่ียวชมเมืองลาวไก 

ชายแดนเวียดนาม - จีนและเลือกซ้ือสินคา้ ผลไมเ้มืองจีนท่ี ตลาด COC LEU MARKET  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองลาวไก 

จากน้ันเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย (เดนิทางโดยรถบสัไปบนเสน้ทางดว่นตดัใหม่ ท่ีเพ่ิงเปิดใช้

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายนท่ีผา่นมาน่ีเอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถึงจงัหวดัลาวไก และ 

30 ก.ม. จากจงัหวดัลาวไกถึงซาปา ใชเ้วลาเดนิทางเพียงประมาณ 5ช.ม. เท่าน้ัน) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณข์องประเทศ

เวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน ้ า แสดง

เก่ียวกบัเร่ืองราวในประวติัศาสตร ์ชีวิตประจ าวนัของชาวเวียดนาม และต านานสถานท่ีส าคญัต่างๆ 

ในกรุงฮานอย 

พกัที่  CWDHOTEL / FIRST EDEN HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 

 

 

 

  

 

 

วนัที่สี ่ จตัรุสับาดิงห ์ - สุสานโฮจมิินห ์– ท าเนียบประธานาธิบดี - บา้นพกัลุงโฮ - วดัเจดียเ์สา

เดียว - ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน - ถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางไป จตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านค าประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของ

ฝรัง่เศสอยู่ถึง 84 ปี น าท่านเขา้คารวะ สุสานโฮจิมินห ์(ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละศกุร ์และปิดวนัท่ี 5 
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ก.ย. – 5 ธ.ค. 59 เพ่ือน ารา่งลุงโฮไปอาบน า้ยาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮจิมินห์

นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้  

จากน้ันน าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี

รบัรองแขกบา้นแขกเมือง และเดินเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่น้อยท่ี

ลุงโฮปลูกไว ้ไปชม บา้นพกัลุงโฮ ที่สรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทย

สมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชั้นบนเป็นหอ้งท างานและหอ้งนอน  

จากน้ันเดินต่อไปชม วัดเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาตน้

เดียวปักอยูใ่นสระบวั ประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 

อย่าง มีต านานเล่าว่า“พระเจา้หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แม่กวนอิมประทับนัง่อยู่บนใบบัว 

และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและไดใ้หก้ าเนิด

ทายาทเพศชายพระองคต์ามท่ีทรงสุบินจึงไดโ้ปรดใหส้รา้งวดัน้ีขึ้ นมาเพ่ือแสดงความขอบคุณต่อ

เจา้แม่กวนอิม” 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร SEN  พิเศษ!! บุฟเฟ่ตอ์าหารเวียดนาม 

  จากน้ันน าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีต านานเล่าขานว่าในสมยั

ท่ีเวียดนามท าสงครามสูร้บกับจีน กษัตริยแ์ห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ท าใหเ้กิดความ

ทอ้แท ้เม่ือมาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ีไดมี้ปาฏิหารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวิเศษมาให้

พระองค์ และเม่ือพระองค์น าดาบไปต่อสู่กับจีนก็ไดช้ัยชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมืองสงบสุข เม่ือ

สงครามส้ินสุดพระองคก็์ไดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้มสะพานแสงอาทิตยข์า้ม

ไปสู่เกาะหยกชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มี
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อาคารหลงัเล็กๆ ท่ีมีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ี จากน้ันอิสระให้

ท่านเลือกซ้ือสินคา้บน ถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน 

ของใช ้อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่หอ้ต่างๆ เช่น 

Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

   ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ 

20.50 น. เดินทางสูส่นามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ FD645 

23.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

06 – 09 เมษายน 2560 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

08 – 11เมษายน 2560 13,900 13,900 13,900 3,000 9,900 

11 – 14 เมษายน 2560 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

12 – 15 เมษายน 2560 15,900 15,900 15,900 3,500 10,900 

20 – 23 เมษายน 2560 13,900 13,900 13,900 3,000 9,900 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 3,500 10,900 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

01 – 04 พฤษภาคม 2560 13,900 13,900 13,900 3,000 9,900 

04 – 07 พฤษภาคม 2560 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

10 – 13 พฤษภาคม 2560 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

18 – 21 พฤษภาคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

25 – 28 พฤษภาคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

01 – 04 มิถุนายน 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

15 – 18 มิถุนายน 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

29 มิ.ย. – 02 ก.ค.2560            12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

06 – 09 กรกฎาคม 2560 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

20 – 23 กรกฎาคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

10 – 13 สงิหาคม 2560 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

26 – 29 สงิหาคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

02 – 05 กนัยายน 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

07 – 10 กนัยายน 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

09 – 12 กนัยายน 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

14 – 17 กนัยายน 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

16 – 19 กนัยายน 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

21 – 24 กนัยายน 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

23 – 26 กนัยายน 2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 

28 ก.ย. – 01 ต.ค.2560 12,900 12,900 12,900 3,000 9,900 
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การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการ

จา่ยค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อน

การจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่ อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์HAN01 AMAZING SAPAR SEP17 4D3N -FD-W12 

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่

มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติ เหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 
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4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

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

 


