
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนอยไบ – เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก – เมอืงซาปา – หมูบ่า้น

ชาวเขา ก๊าตก๊าต หรอื CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท (-/L/D) 

 
04.00 พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์C สายการบนิ ไทย ์แอรเ์วย ์TG โดยเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
07.45 น าท่านเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่TG560 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.35  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
 น าท่านออกจาก เมอืงฮานอย เพือ่เดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจนี ตัง้อยู่บนระดับความสงูจากระดับน ้าทะเล

ปานกลาง 1,650 เมตร จงึมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชม.)  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 

 



 

 

 หลังจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เร ิม่ตน้เป็นเมืองแห่งการ
พักผ่อนเมื่อครั ้งที่ฝร่ังเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมี
ชาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จั้กกันในหมู่นักท่องเที่ยว จงึท าให ้
ปัจจุบันทีน่ี่ไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติที่น่าสนใจ พื้นที่ใน

ซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห ์นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสปัีน ที่สงูทีสุ่ดในอนิโด
จนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดับน ้าทะเล 

 

  
น าท่านชม หมูบ่า้นชาวเขา ก๊าตก๊าต หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาใน

หมู่บา้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรือน่ังรถยนตก์็ได ้ในกรณีที่น่ัง
รถยนต ์รถน าเที่ยวจะพาทุกท่านมาทีห่นา้หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพือ่สัมผัส
กับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พ ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนนิชวีติอันเรียบง่าย ตลอดการ
เดนิทางเทา้จะมีบา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมือง ของทีร่ะลกึแก่นักท่องเทีย่ว (ลูกคา้สามารถน าสิง่ของ

ไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสือ่ผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมามา่ เป็นตน้) 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
 

 หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระท่านเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มสีนิคา้ใหท่้านเลือก    ชอ้ปป้ิง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 

 
พกัที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

วนัทีส่อง เมอืงซาปา – น ัง่รถรางเมอืงซาปา – ยอดเขาฟานซปิัน – กระเชา้ไฟฟ้า – เมอืงฮานอย – ถนน 36 สาย (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

 
 

จากนัน้น าท่าน น ัง่รถรางเมอืงซาปา สู่สถานน่ัีงกระเชา้ไฟฟ้า จากนัน้น าท่านสู่ ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอด

เขา ซ ึง่เปรียบเสมือน "หลังคาอนิโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีสุ่ดในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานี
สดุทา้ยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางท่านจะไดเ้หน็ น ้าตกสเีงนิ และ หมู่
บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสงูชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม เมื่อเดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม 
เดนิขึน้สูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ 

 

 
 



 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 
 น าทานเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ตัง้อยู่ตอนตน้อยู่บนลุ่มแม่น ้าแดง ปฐมกษัตรยิ์ราชวงศ์ลีส้ถาปนาขึน้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 

1553 โดยใชช้ือ่ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหนิ จนกระท่ัง พ.ศ. 2245 กษัตรยิ์ราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเวเ้มือ่ตกเป็น

สว่นหนึข่องอนิโดจีนฝร่ังเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครัง้ใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดร้ับเอกราชในปี 
พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวยีดนามเหนอื เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ. 2519 
จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม.)  

 

 จากนัน้อสิระใหท่้านเลือกซือ้สนิคา้บน ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของที่ระลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครื่อง
เขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปป้ียีห่อ้ต่าง  ๆเชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 

 
พกัที ่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม จตัุรสับาดงิห ์– สุสานโฮจมินิห ์– เมอืงนงิบงิห ์– ล่องเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก – เมอืงฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์

มารเ์ก็ต (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งที่ประธานาธบิดีโฮจมิินหไ์ดอ้่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จาก

ฝรั่งเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ถงึ 84 ปี 
 น าท่านชม สุสานโฮจมินิห ์ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮจมินิหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ (ถา่ยรูปดา้นนอกเท่านัน้) 
 

 
 

หลังอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่เมือง เมอืงนงิบงิห ์เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาต ิมีพื้นที่ชุ่มน ้าในอาณาเขตอัน

ไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีูมทิัศน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขาหนิปูน ทีร่าบต ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ย
ยอดเขา99 ยอด จงึถอืกันว่าเป็นเมืองศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิัตขิองโฮจมินิหก์็ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึน้ที่นี่เป็นแห่งแรกในการศกึ เดียน
เบยีนฟ ูระยะทางประมาณ 100 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางราว  ๆ2 ชัว่โมง) 
 



 

 

 
  

น าท่านเดนิทางสูท่่าเรือ ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น ้าแดง 
ในจังหวัดนงิบิง่ห ์เป็นพืน้ทีท่ี่มีทัง้ภูมทัิศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปูน แม่น ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้า และยัง
ถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้งดงามน่าชม และยังมร่ีองรอยทางโบราณคดีทีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถ ิน่ฐานของมนุษย์

สมัย โบราณ ท าใหส้ถานที่แห่งนี้ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิน าท่านลงเรือล่องไปตามสายธาร
แหง่ธาราทีไ่หลเย็น ในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนยีภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซ ึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพ
ทีป่รากฏในระ หว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมือน กุย้หลนิของจีน หรอื อ่าวฮาลองเบย์ เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรือ ล่องผ่าน
ทอ้งน ้า และถ ้าต่างๆภายในบรเิวณท่านจะได ้ชมทัศนยีภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสดุลูกหลููกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนา

บา้งทุง่หญา้คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจทีไ่ดจ้ากการมาเที่ยวชม เป็นสถานที่ท่องเทยีวทางธรรรมชาตทิี่สวยงามมากแหง่หนึง่
ของเวียตนาม ทวิทัศน์ความสวยงามของที่นี้ไดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ  และยังเป็นสถานที่ใชถ้่ายท าภาพยนต์ KONG 
SKULL ISLAND 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
 
 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มังกรหลับไหล ระหว่างเดนิทางชืน่ชมธรรมชาต ิผ่านชนบทของเวยีดนาม 

สองฝ่ังสว่นใหญ่จะเป็นนาขา้วสสีันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล ระยะทางประมาณ 100 กโิลเมตร (ใชเ้วลาราว  ๆ2 ชัว่โมงครึง่) 

 จากนัน้อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงและเลือกซือ้สนิคา้ที่ ตลาดฮาลอง ไนทม์ารเ์ก็ต มีสนิคา้พื้นเมืองเวียดนามและสนิคา้จากจีนให ้
ท่านไดเ้ลอืกหลากหลาย เหมาะส าหรับซือ้เป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลัก เสือ้ผา้ ผา้พันคอ เสือ้ยดืลายเวียดนาม 
ฯลฯ 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
 
พกัที ่ SEA STAR HOTEL /CITY BAY PALACE HOTEL / KENNY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 



 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮาลอง – ฮาลอง เบย ์– เมอืงฮานอย – ทา่อากาศยานนอยไบ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรงุเทพฯ (B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 

น าท่านล่องเรือ อา่วฮาลอง เบย ์เชญิท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบียน 

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหนิปูน
รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่าง  ๆทีม่ีรูปร่างแปลกตา อ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ย
เกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! ทานซฟู๊ีดบนเรอื (10) 

 
จากนัน้น าท่านชม ถ า้สวรรค ์ภายในถ ้างดงาม มีหนิรูปทรงต่างๆ ประดับไปดว้ยไฟหลากหลายสสีนั ท าใหม้องเห็นเป็นรูปทรงต่าง  ๆ
กันไปตามจนิตนาการ เช่น มังกร หงส ์เต่า เสอื นกกระเรียน คู่รัก ฯลฯ และกลับไปขึน้เรอืต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะนอ้ย
ใหญ่ที่มรีูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซ ึง่ยูเนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อ 17 ธันวาคม 2537และไฮ

ไลทข์องทีน่ีเ่รอืจะผ่านใหท้่านถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกับ เกาะไกช่น  
 
 
 



 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงฮานอยผ่านทางเสน้ทางเดมิ (ใชเ้วลาเดนิทางราว  ๆ3-4 ชัว่โมง)  
 

เย็น บรกิารอาหารดว้ยเป็นขนมปัง BANH MI ขนมปังสไตลเ์วยีดนามบรกิารบนรถ (11) 
 

จากนัน้เดนิทางกลับ เมอืงฮานอย เขา้สู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
20.45 น าท่านเหนิฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG565 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
22.35  ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ/่เด็ก 

พกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

16 – 19 มกราคม 2563 13,999 3,500 10,999 

13 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 3,500 11,999 

20 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 3,500 11,999 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 15,999 3,500 11,999 

12 – 15 มนีาคม 2563 15,999 3,500 11,999 

19 – 22 มนีาคม 2563 15,999 3,500 11,999 

26 – 29 มนีาคม 2563 15,999 3,500 11,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี : 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ  

รปูภาพเครือ่งบนิในโปรแกรมเป็นเพยีงภาพเพือ่การโฆษณาเทา่น ัน้ มใิชเ่ครือ่งบนิล าเดยีวกนักบัไฟลท์บนินี ้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.    ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

 

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่

ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจาก
ค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ
มัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



 

 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัว

ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 
 3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัดจ านวน  

 3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 
 3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 
4.  หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
 

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

 


