
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – 
หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET 

 

04.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดย
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

07.00น.  นาํท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี FD642 
08.45น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ

เรียบร้อย  
 นาํท่านออกจาก เมืองฮานอย เพ่ือเดินทางเขา้สู่ เมืองลาวไก  ใกลก้บัชายแดนจีน ตั้งอยูบ่นระดบัความ

สูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 270 
กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนเม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสซ่ึง

ปกครองเวียดนามอยูใ่นขณะนั้นไดม้าสร้างสถานีบนภูเขาข้ึนในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติ
มาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรู้จักกันในหมู่
นกัท่องเท่ียว จึงทาํใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ี
อาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ี
ทอดตวัอยา่งมีเสน่ห์ นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดบันํ้าทะเล 

 
 
 
 
 
 
 นาํท่านชม หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขา

ในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเทา้หรือ



 

 

นัง่รถยนตก์็ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต ์รถนาํเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้าหมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนั้นจึง
เดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บา้นเพ่ือสัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของ
ประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการดาํเนินชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมี
บา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดร้านวางจาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว(ลกูค้าสามารถนาํ
ส่ิงของไปบริจาคแก่เดก็ชาวเขาได้ อาทิเช่น เส่ือผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม เป็นต้น) 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากรับประทานอาหารเยน็เรียบร้อย อิสระท่านเดินชมและชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKET 

มีสินคา้ให้ท่านเลือกช้อปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ 
ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

พกัที่  NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  *หรือระดบัเทยีบเท่า*  
วนัที่สอง เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (นํ้าตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขา

ฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซ่ึงเป็นภูเขาอยูก่ลางเมืองซาปา นกัท่องเท่ียว
สามารถเดินเทา้ข้ึนไปเพ่ือชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา้ ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึง
ยอดเขาฟานซีฟัง ท่ีมีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขาท่ีอยูสู่งสุดในอินโดจีน จนไดรั้บฉายา
ว่าเป็น หลงัคาแห่งอินโดจีน ในระหว่างท่ีเดินข้ึนภูเขาฮามรอง นักท่องเท่ียวสามารถแวะชมสวน
ดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหินท่ีสวยงามตลอดทางเทา้ 

  นาํท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (นํ้าตกสีเงิน) เป็นนํ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหล
จากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

  จากนั้นนาํท่านข้ึนสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้า
ไฟฟ้า ไปยงัยอดเขา ซ่ึงเปรียบเสมือน "หลงัคาอินโด
จีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวท่ีสุดใน
เอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทา้ยอยูสู่ง
จากระดบันํ้าทะเลราว 3,000 เมตร  ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็น นํ้ าตกสี
เงิน และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบนัไดท่ี
สวยงาม เม่ือเดินทางถึงสถานีดา้นบนท่านจะได้
สัมผสักบับรรยากาศหนาวเยน็และสวยงาม เดินข้ึนสู่จุดสูงสุดของยอดเขาใหท่้านไดเ้ก็บภาพความ
ประทบัใจ 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 อิสระท่านท่ี ตลาด LOVE MARKET มีสินคา้ให้ท่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นสินคา้

พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 
พกัที่  NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  *หรือระดบัเทยีบเท่า*  
วนัที่สาม เมืองซาปา – ชายแดนเวยีดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET – เมอืงนิงบิงห์ (ฮาลองบก) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นออกเดินทางกลบัสู่ลาวไก ชอ้ปป้ิงสินคา้พิ้นเมืองต่างๆ ตลาด COC LEU MARKET และ
นาํท่านถ่ายรูป สญัลกัษณ์ ท่ีด่านชายแดนเวยีดนาม - จีนและเลือกซ้ือสินคา้ ผลไมเ้มืองจีน 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ า
ในอาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภูมิทศัน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา 
เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จึงถือกนัว่าเป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ 



 

 

คณะปฏิวติัของโฮจิมินห์ก็ไดเ้คยตั้งฐานทพัข้ึนท่ีน่ีเป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู ระยะทาง
ประมาณ 350 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 6 ชัว่โมง) 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่  HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  *หรือระดับเทยีบเท่า* 
วนัที่ส่ี เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถํา้ตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพืน้เมือง – วัดบายดิงห์ - เมือง

ฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือกระจาด เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องสามเหล่ียมปากแม่นํ้า
แดง ในจงัหวดันิงบ่ิงห์ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทั้งภูมิทศัน์อนังดงามของยอดเขาหินปูน แม่นํ้าหลายสายไหลลดัเลาะ 
บางส่วนจมอยู่ใตน้ํ้ า และยงัถูกลอ้มรอบด้วยผาสูงชัน จึงทาํให้สถานท่ีแห่งน้ีงดงามน่าชม และยงัมี
ร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยให้เห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยส์มยั โบราณ ทาํให้สถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ นาํท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราท่ีไหล
เยน็ ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทศันียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่นํ้ า ซ่ึงมีความยาวหลาย
กิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลอง
เบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ล่องผ่านท้องนํ้ า และถํ้ าต่างๆภายในบริเวณท่านจะได้ ชม
ทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้ง
สลบักันไป ความประทบัใจท่ีได้จากการมาเท่ียวชมจ่างอานคือ  จ่างอานเป็นสถานท่ีท่องเทียวทาง
ธรรรมชาติท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงของเวียตนาม ทิวทศัน์ความสวยงามของท่ีน้ีไดรั้บการรังสรรค์จาก
ธรรมชาติลว้น  ๆ 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 



 

 

 นาํท่านแวะซ้ือของฝากท่ี ตลาดพืน้เมือง ท่ีน้ีท่านจะไดพ้บของฝากพ้ืนเมืองของเวียดนามหลากหลาย  
จากนั้นนาํท่านสกัการะ วดับายดงิห์ วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ท่ีมีประวติัอนัยาวนานและมี
ช่ือเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอยา่งมาก รวมทั้ง เป็นวดัท่ีใหญ่สุดในอาเซียนดว้ย มีความสวยแปลกตา 
สร้างถูกหลกัฮวงจุย้แท้ๆ  คือ ดา้นหนา้เป็นนํ้ า และดา้นหลงัเป็นเขา มีเทือกเขาตั้งอยูม่ากมาย มีทุ่งนา ทอ้ง
นํ้ า ท่ีมีแต่สีเขียวสดใส บริเวณด้านขา้งๆวดั มีระเบียงทางเดิน ซ่ึงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงราย
ทั้งหมด 2,000องค ์นอกจากน้ี มีหอระฆงั อาคารเจา้แม่กวนอิม วิหารเจา้แม่กวนอิมพนักร เป็นวดัท่ีเคารพ
บูชาของชาวเวยีดนามหลายช่วงอายคุน 

เยน็ บริการอาหารด้วยเป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวยีดนามบริการบนรถ) 
จากนั้นเดินทางกลบั เมืองฮานอย เขา้สู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 

20.50 น. นาํท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD645 
22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

************************************************* 
** หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสาย

การบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
อตัราค่าบรกิาร	

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

03 – 06 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

10 – 13 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

24 – 27 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

07 – 10 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

14 – 17 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

21 – 24 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

06 – 09 กรกฎาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

13 – 16 กรกฎาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

20 – 23 กรกฎาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

03 – 06 สิงหาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

17 – 20 สิงหาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

13 – 16 กนัยายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

04 – 07 ตลุาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

05 – 08 ตลุาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

06 – 09 ตลุาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

11 – 14 ตลุาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

18 – 21 ตลุาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,588 



 

 

19 – 22 ตลุาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

20 – 23 ตลุาคม 2561 17,888 17,888 17,888 3,000 12,888 

25 – 28 ตลุาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

26 – 29 ตลุาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

27 – 30 ตลุาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

01 – 04 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

02 – 05 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

03 – 06 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

09 – 12 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

10 – 13 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

15 – 18 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

16 – 19 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

17 – 20 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

05 – 08 ธนัวาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 11,888 

06 – 09 ธนัวาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,588 

07 – 10 ธนัวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 3,000 12,888 

13 – 16 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,588 

21 – 24 ธนัวาคม 2561 16,888 16,888 16,888 4,000 11,888 

27 – 30 ธนัวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 12,888 

28 – 31 ธนัวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 12,888 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 21,888 21,888 21,888 4,000 12,888 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 4,000 12,888 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 4,000 13,888 

 



 

 

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

ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ 
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **ส่วนของหัวหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ความพงึพอใจ** 

 

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คนืมัดจําไม่ว่าด้วย
กรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้
ถีถ้่วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคนืมัดจําทั้งหมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นทีเ่รียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนํา้มันทีย่ังมิได้

ชําระ ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทปิคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เงือ่นไขการชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือ
เอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 
อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้า
สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 



 

 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงือ่นไขและข้อกาํหนดอืน่ๆ 
1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  
และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระ
ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดี
ท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้าช่ือ 
เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้า
หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยั
ของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 



 

 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน 
เป็นตน้ 
7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  
8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 
ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 
และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมา
ให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาด
บรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี ้แบตเตอร่ีสาํรองสามารถ
นาํใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนาํข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มี
การจาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาํข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน
คนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนาํข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนาํแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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


