
 
 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 18159 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

  



วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินอยไบ – เมอืงนงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์– เมอืงฮานอย 

 

04.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอรส์าย
การบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

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

 
06.40 น าทา่นเดนิทสงสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 

  
* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 50 นาท ีบนเครือ่งไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง * 

 

08.30 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
  

น าทา่นออกจาก เมอืงฮานอย เพือ่น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีืน้ทีชุ่ม่น ้า
ในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีูมทิัศน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนินเขาหนิปูน ทีร่าบต ่า 

http://bit.ly/2NMk5YE


และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกันวา่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิัตขิองโฮจมินิหก็์ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึน้ทีน่ี่เป็น
แหง่แรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ู

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 

 



 
น าทา่นเดนิทางสูท่่าเรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น ้าแดง ในจังหวัดนงิบิง่ห ์

เป็นพืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภมูทิศันอ์นังดงามของยอดเขาหนิปนู แมน่ ้าหลายสายไหลลดัเลาะ บางสว่นจมอยูใ่ตน้ ้า และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั 

จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นีง้ดงามน่าชม และยังมรี่องรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ท าใหส้ถานทีแ่ห่ง
นี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิน าทา่นลงเรอืลอ่งไปตามสายธารแห่งธาราทีไ่หลเย็น ในชว่งแรกของ

การเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระ หวา่งการเดนิทางหลาย
ทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกบัการ น่ังเรอื ลอ่งผ่านทอ้งน ้า และถ ้าตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้

ชมทศันยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่สลบัซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้งทุง่หญา้คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจทีไ่ด ้
จากการมาเทีย่วชมจา่งอานคอื  จา่งอานเป็นสถานทีท่อ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแห่งหนึง่ของเวยีตนาม ทวิทัศน์ความสวยงาม

ของทีน่ีไ้ดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ 

 

  
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 

ทีพ่กั LAROSA HOTEL / CWD HOTEL / MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ถา่ยรูปสสุานโฮจมินิห ์– เมอืงลาวไก – ถา่ยรูปดา่นชายแดนจนี/เวยีดนาม – เมอืงซาปา – หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต – อสิระ 

ชอ้ปป้ิงตลาดเลฟิมารเ์ก็ต 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป จตัรุสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศสเมือ่ 

2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถงึ 84 ปี น าทา่นถ่ายรูป สุสานโฮจมินิห ์ภายในเป็นสถานทีบ่รรจุศพอาบ

น ้ายาของทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ถา่ยรูปดา้นนอก) 
 



 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจนี ตัง้อยู่บนระดับความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปสญัลกัษณ์ที ่ดา่นชายแดนเวยีดนาม – จนี 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากน าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆ แห่งนี้เริม่ตน้เป็นเมอืงแห่งการพักผ่อนเมือ่ครัง้ที่
ฝร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวตา่งชาตมิาพักผ่อนในชว่ง

วนัหยดุเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกันในหมู่นักทอ่งเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดรั้บความนยิมเป็นอย่าง
มาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดทา่มกลางที่

ลาดไหลเ่ขาทีท่อดตวัอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนียั้งมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
 



 
 

น าทา่นชม หมู่บา้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมูบ่า้นนี ้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก็์ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์

รถน าเทีย่วจะพาทกุทา่นมาทีห่นา้หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพือ่สมัผัสกับวถิชีวีติ

ความเป็นอยู่แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ทีพ่ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนินชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมี
บา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว หากทา่นเดนิทางลงมาถงึจุดหมายทา่นจะไดพ้บ

กบัน ้าตกกลางหมูบ่า้น 
  

 



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืก ชอ้ปป้ิง

มากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ  
 

ภายในตลาดทา่นจะไดพ้บเห็นกับ โบสถซ์าปา เป็นอกีหนึ่งจุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงซา
ปาสรา้งขึน้เมือ่ปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝร่ังเศส อสิละทา่นถ่ายรูปดา้นนอก หลังจากนัน้อสิระทา่นชอ้ปป้ิงตลาด

เลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทีพั่กตามอธัยาสยั 
 

ทีพ่กั NORTH STAR SAPA HOTEL / CHAPADEW SAPA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีส่าม สะพานแกว้มงักรเมฆ – น า้ตกสเีงนิ – น ัง่รถไฟชมววิสูส่ถานกีระเชา้ฟานซปิัน (รวมคา่รถไฟรางแลว้) – น ัง่กระเชา้

ฟานซปินั  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุของซาปา สะพานแกว้ หรอืในชือ่ “โหร่งมัย” (มังกรเมฆ) ห่างจากตัวเมอืงซาปา

ประมาณ 20 กโิลเมตรเท่านัน้ เปิดใหบ้ริการเมื่อวันที ่16 พฤศจกิายน 2562 เป็นสะพานแกว้ทีส่งูทีสุ่ดและใหญ่ทีส่ดุของ

เวยีดนาม ณ ตอนนี้ การทีจ่ะขึน้สูส่ะพานกระจกแห่งนี้ท่านจะตอ้งขึน้ลฟิทท์ีม่คีวามสงูถงึ 300 เมตร จงึจะถงึยอดสะพาน ทา้
ทายความหวานเสยีวดว้ยทางเดินที่เป็นกระจกแกว้ใสมองทะลุลงถึงพื้นดิน เมื่อท่านเดนิสุดสะพานท่านจะไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศของถกูโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิภเูขา และววิทวิทศันท์ีง่ดงาม 
 



 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเดนิทางสู ่น า้ตกสเีงนิ เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่าง
ชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

 

 



 
 

จากนัน้น าท่าน น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ของเมอืงซาปาทีเ่ต็มไปดว้ยความสดชืน่ และสดูกลิน่อายธรรมชาต ิ

ทา่นยังจะไดพ้บกบัทุง่นาขัน้บนัไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานน่ัีงกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 
 

 



 
 
จากนัน้น าท่านขึน้สู่ ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรียบเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" เป็นระบบ

กระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 

เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็น น ้าตกสเีงนิ และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสงูชมนาขัน้บันได
ทีส่วยงาม เมือ่เดนิทางถงึสถานีดา้นบนทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขึน้สูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (ไมร่วมรถรางขึน้ยอดเขาราคาประมาณ 80,000 VND/เทีย่ว) 
 

 



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูสกุ ีแ้ซลมอ่น 
 

พกัที ่ DE LA COUPOLE – M GALLERY HOTEL BY SOFITEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

 



วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮานอย – สะพานแสงอาทติย ์ – ทะเลสาบคนืดาบ – ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย – สนามบนินอยไบ – สนามบนิดอน

เมอืง – กรุงเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ผ่านเสน้ทางเดมิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร 

ตัง้อยูต่อนตน้อยูบ่นลุม่แม่น ้าแดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ือ่วา่ ทังล็อง แปลวา่ มังกร

เหนิ จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเวเ้มื่อตกเป็นสว่นหนึ่ของอนิโดจนีฝร่ังเศส ฮานอยจงึ
กลบัมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครัง้ใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสอง

ประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนอื เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูบุเฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิSEN RESTURANT 
 (ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรา้นอาหารในกรณีทีร่า้นปิด หรอืเกดิเหตสุดุวสิยั) 
 

 

 

น าทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทีม่ตี านานเลา่ขานวา่ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกับจนี กษัตรยิแ์ห่ง

เวยีดนามไมเ่คยรบชนะจนีไดเ้ลย ท าใหเ้กดิความทอ้แท ้เมือ่มาลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ไดม้ปีาฏหิารย ์เตา่ขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบ
วเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมือ่พระองคน์ าดาบไปตอ่สูก่บัจนีก็ไดช้ยัชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่สงครามสิน้สดุพระองคก็์ไดน้ า

ดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นีแ้ละน าทา่นชม สะพานแสงอาทติย ์
 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้บน ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครือ่งเขนิ 
หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ตา่ง  ๆเชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

 

 
 

 
 



 
 

หลังจากสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงบนถนน 36 สายแลว้ อกีหนึ่งสิง่ส าหรับท่านทีม่า

ฮานอยและจะตอ้งท านั้นคนืการไดล้ิม้ลอง ”กาแฟไข่” สตูรของเวยีดนาม ดว้ยรสชาตทิี่
นุ่มนวลเหมอืนก าลงักนิขนม ผสมกบัความเขม้ขน้ของกาแฟด าไดอ้ย่างลงตัว  

 
 

 

 
 

 
  

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางเขา้สู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

20.50  น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD645 
22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย
การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
 

 

 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

02 – 05 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

03 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

16,999 5,900 11,999 

09 – 12 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

13 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

18,999 5,900 13,999 

14 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 5,900 11,999 

16 – 19 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

23 – 26 เมษายน 2563 15,999 5,900 10,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

16,999 5,900 11,999 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน/วนัฉตัรฯ) 

16,999 5,900 11,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

03 – 06 มถินุายน 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

15,999 5,900 10,999 

04 – 07 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

05 – 08 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

11 – 14 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 



12 – 15 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

13 – 16 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

18 – 21 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

19 – 22 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

25 – 28 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

26 – 29 มถินุายน 2563 15,999 5,900 10,999 

04 – 07 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬบชูา) 

16,999 5,900 11,999 

05 – 08 กรกฎาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

17 – 20 กรกฎาคม 2563 15,999 5,900 10,999 

25 – 28 กรกฎาคม 2563 
(วนัเฉลมิฯพระเจา้อยูห่วั) 

17,999 5,900 12,999 

06 – 09 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

07 – 10 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

13 – 16 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

14 – 17 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

20 – 23 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

21 – 24 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

27 – 30 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

28 – 31 สงิหาคม 2563 14,999 5,900 9,999 

04 – 07 กนัยายน 2563 13,999 5,900 9,999 

 



เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี นบัจากวนัเดนิทางกลบั ราคา 3,900 บาท/ทา่น 
 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทาง

บรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี 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 คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่
ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิ

การเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์

หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารอง

ทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่ว
หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา 

ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  



2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอื

ขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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



 


