
 

 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15144 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 



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

08.00 พรอ้มกันทีส่นามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประต ู5 เคาเตอร์ L สายการบนิเวยีดนาม แอร์

ไลน ์(VN) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.55 เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ เวยีดนามแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่VN610 

(สายการบนิ VIETNAM AIRLINES มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.55 เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคน
เขา้เมอืง เมอืงฮานอย และน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจนี ตัง้อยู่บนระดับความ

สงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 
กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

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

 

 
 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


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

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปสัญลักษณ์ที ่ดา่นชายแดนเวยีดนาม – จนี และเลอืกซือ้สนิคา้ ชายแดน

เวยีดนาม-จนี สนิคา้พิน้เมอืงตา่งๆที ่ตลาดกก๊เลีย้ว  

 

 
 

  

 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆ แห่งนี้เริม่ตน้
เป็นเมอืงแห่งการพักผ่อนเมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้

ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบ
สงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกันในหมู่นักทอ่งเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจาก

บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนีก็้มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันได

ทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอย่างมเีสน่ห ์นอกจากนี้ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีที่
ความสงู 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (3) 



 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาปากมงักร หรอืภเูขาฮามรอง ซึง่เป็นภูเขาอยู่กลางเมอืงซาปา นักทอ่งเทีย่ว

สามารถเดนิเทา้ขึน้ไปเพือ่ชมหมอกและเมฆคลมุเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึ
ยอดเขาฟานซฟัีง ทีม่คีวามสงูถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอดภเูขาทีอ่ยูส่งูสดุในอนิโดจนี จนไดรั้บฉายา

ว่าเป็น หลังคาแห่งอนิโดจีน ในระหว่างทีเ่ดนิขึน้ภูเขาฮามรอง นักท่องเทีย่วสามารถแวะชมสวน

ดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้  
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 

พกั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
หลังจากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับ โบสถซ์าปา เป็นอกีหนึ่งจุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์ี่

เก่าแก่ทีสุ่ดในเมืองซาปาสรา้งขึน้เมื่อปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝร่ังเศส อสิละท่าน

ถา่ยรูปดา้นนอก หลงัจากนัน้อสิระทา่นชอ้ปป้ิงตลาดเลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทีพั่กตามอธัยาสยั 
 

 
 



วนัทีส่าม เมืองซาปา – น ัง่รถไฟชมเมืองซาปา – น ัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่

บา้นกา๊ตกา๊ต – น า้ตกสเีงนิ – ชอ้ปป้ิงตลาดเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
จากนัน้น าท่าน น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ของเมอืงซาปาทีเ่ต็มไปดว้ยความสดชืน่ 

และสดูกลิน่อายธรรมชาต ิทา่นยังจะไดพ้บกับทุง่นาขัน้บันไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานีน่ังกระเชา้

ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 
 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นสู ่ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรียบเสมอืน "หลังคาอนิโด
จนี" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยู่สงู

จากระดบัน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็น น ้าตกสเีงนิ 
และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสงูชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม เมือ่เดนิทางถงึสถานีดา้นบนทา่นจะไดส้ัมผัสกับ



บรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขึน้สูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (รวมคา่

กระเชา้ฟานซปัินแลว้ แตไ่มร่วมคา่รถรางขึน้ยอดเขา) 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 

 

 

 
 

น าทา่นชม หมู่บา้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติ
ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต 

สามารถเดนิทางเทา้หรือน่ังรถยนตก็์ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถน าเทีย่วจะพาทุกท่านมาทีห่นา้หมู่บา้น
ก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพื่อสมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่

แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพื้นเมอืง ทีพ่ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนินชวีติอันเรียบง่าย ตลอดการ



เดนิทางเทา้จะมบีา้นเรือนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมือง ของทีร่ะลกึแก่นักท่องเทีย่ว 

(ลกูคา้สามารถน าสิง่ของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสือ่ผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมาม่า 
เป็นตน้) 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่น า้ตกสเีงนิ เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

 

 
 

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

หลงัจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มี
สนิคา้ใหท้่านเลอืก ชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่าน

สามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ  
พกั NORTH STAR SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
  



วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาปา – เมอืงฮานอย – จตุรสับาดงิห ์– บา้นพกัลุงโฮ – วดัเจดยีเ์สาเดยีว – ทะเลสาบ

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
น าทานเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฮานอย ผา่นเสน้ทางเดมิ  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป จตัรุสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของ

เวยีดนามพน้จากฝร่ังเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถงึ 84 ปี น า
ทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ที ่สสุานโฮจมินิห ์(ถา่ยรูปดา้นนอก)   

 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีอาคารทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลงั ปัจจุบนัเป็นสถานที่

รับรองแขกบา้นแขกเมอืง และเดนิเทา้ตอ่ไปผา่นสวนอันร่มรืน่เขยีวขจไีปดว้ยตน้ไมใ้หญน่อ้ยทีล่งุโฮ
ปลกูไว ้ไปชม บา้นพักลงุโฮ ทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั ยกพืน้สงูมใีตถ้นุเหมอืนบา้นไทยสมัยกอ่น เป็นที่

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

หลงัจากนัน้น าทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์น าทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืง
ฮานอย ทีม่ตี านานเล่าขานวา่ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกับจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไม่เคย

รบชนะจนีไดเ้ลย ท าใหเ้กดิความทอ้แท ้เมือ่มาลอ่งเรือทีท่ะเลสาบแห่งนี้ไดม้ปีาฏหิารย ์เต่าขนาด



ใหญ่มากไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมือ่พระองคน์ าดาบไปตอ่สูก่ับจนีก็ไดช้ยัชนะกลับมา

ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่สงครามสิน้สดุพระองคก็์ไดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ หลังจากนัน้
น าทา่นชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิ

เครื่องเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปป้ียีห่อ้ต่างๆ เชน่ Samsonite, Kipling, 
Roxy, Billabong, ADIDAS, THE NORTH FACE เป็นตน้ 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (10) 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีืน้ทีชุ่ม่น ้า
ในอาณาเขตอนัไพศาลจนถกูขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีูมทิัศน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขา

หนิปนู ทีร่าบต า่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกันวา่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิัตขิองโฮ
จมินิหก็์ไดเ้คยตัง้ฐานทพัขึน้ทีน่ีเ่ป็นแหง่แรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ูระหวา่งทางน าทา่นชมสนิคา้ otop รา้น

เยือ้ไผ-่สมนุไพร หยกและเครือ่งประดบั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

พกั HAO LU HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ เมอืงนงิหบ์งิห ์– วดับ่ายดงิห ์– ล่องเรอืฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมทิศันจ์่างอาน

(ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห)์ – สนามบินนอยไบ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

สามเหลีย่มปากแม่น ้าแดง ในจังหวัดนงิบิง่ห ์เป็นพืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภูมทิัศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปูน แม่น ้า
หลายสายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยู่ใตน้ ้า และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้งดงาม

น่าชม และยังมรี่องรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ท าใหส้ถานทีแ่ห่ง

นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิน าทา่นลงเรอืลอ่งไปตามสายธารแห่งธารา
ทีไ่หลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มคีวามยาวหลาย

กโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระ หวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์
เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรือ ลอ่งผ่านทอ้งน ้า และถ ้าตา่งๆภายในบรเิวณท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขา

นอ้ยใหญ ่สลบัซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้งทุง่หญา้คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจ
ทีไ่ดจ้ากการมาเทีย่วชม เป็นสถานทีท่อ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแห่งหนึง่ของเวยีตนาม ทวิทัศน์

ความสวยงามของทีน่ี้ไดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ  และยังเป็นสถานทีใ่ชถ้่ายท าภาพยนต ์KONG 

SKULL ISLAND  
 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (12) 

 ไดเ้วลาอันสมควร หลังอาหารเทีย่งน ้าท่านกลับสูส่นามบนินอยไบ เมอืงฮานอยเพื่อเดนิทางกลัวสู่

กรุงเทพฯ 

16.05  น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวยีนนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่VN619 
(สายการบนิ VIETNAM AIRLINES มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.05  ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

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

หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** ขอบพระคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

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 กมุภาพนัธ ์2563 15,999 4,000 11,599 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์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 มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ า 
ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากทางบรษิทัไดท้ าการช าระคา่ต ัว๋ใหก้บัทางสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้  

โปรดอา่นขอ้ความใหค้รบถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดั
จ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้

คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 





 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิบิาร์ในหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่าง

หนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่ง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ

เงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิ
คา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

2.4 ทัง้นีท้างบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วเชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3 การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิาร

ทัง้หมด   

4 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  

และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย

ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

3. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมี
ขนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

4. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

5. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ารอง

สามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มี

การจ ากดัจ านวน  



3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ

คนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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



 


