
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ทา่อากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – 

เมืองซาปา – หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET 

04.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์

เอเชีย โดยเจา้หน้าที่ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
07.00น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642 

08.45น.  เดินทางถึง ทา่อากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋า

สมัภาระเรียบรอ้ย  

 น าท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขา้สู่ เมืองลาวไก  ใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บน

ระดับความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่

ฝรัง่เศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะน้ันไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากน้ันจึง

เริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่

รูจ้กักนัในหมู่นักท่องเที่ยว จึงท าใหปั้จจุบันที่น่ีไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศ

แลว้ บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พ้ืนที่ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบันได

ท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโด

จนีที่ความสงู 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

 
 
 
 
 
 
 น าท่านชม หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา

ในหมูบ่า้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได การเดินทางไปหมูบ่า้นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเทา้

หรือนั่งรถยนต์ก็ได ้ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถน าเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บา้นก๊าตก๊าต  และ

จากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บา้นเพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมี

ความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ที่พ่ึงพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการ



 
 

 

เดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึกแก่

นักท่องเที่ยว(ลกูคา้สามารถน าส่ิงของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิเช่น เส่ือผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ 

ขนม เป็นตน้) 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 หลังจากรบัประทานอาหารเย็นเรียบรอ้ย อิสระท่านเดินชมและชอ้ปป้ิงที่ ตลาด LOVE MARKET 

มีสินค้าให้ท่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม  กระเป๋า 

รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 

พกัที่  NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  *หรือระดบัเทียบเทา่*  

วนัที่สอง เมืองซาปา – ภเูขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น ้าตกสีเงิน) – กระเชา้ไฟฟ้า – ยอด

เขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา 

นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้ นไปเพ่ือชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเช้า ชม

เทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ที่มคีวามสงูถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขาที่อยู่

สงูสุดในอินโดจนี จนไดร้บัฉายาวา่เป็น หลังคาแห่งอินโดจีน ในระหว่างที่เดินขึ้ นภูเขาฮามรอง 

นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหินที่สวยงามตลอดทางเทา้ 

  น าท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น ้าตกสีเงิน) เป็นน ้าตกที่สวยที่สุดในเมอืงซาปา ไหล

จากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   

 

 



 
 

 

  จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน 

"หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 

กิโลเมตร สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจากระดับน ้ าทะเลราว 3,000 

เมตร  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่าน

จะไดเ้ห็น น ้าตกสีเงิน และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนา

ขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีดา้นบนท่านจะได้

สมัผสักบับรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้ นสู่จุดสูงสุด

ของยอดเขาใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 อิสระท่านที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นสินคา้

พ้ืนเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 

พกัที่  NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  *หรือระดบัเทียบเทา่*  

วนัที่สาม เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จนี -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห ์(ฮาลองบก) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันออกเดินทางกลับสู่ลาวไก ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ินเมืองต่างๆ ตลาด COC LEU MARKET และ

น าท่านถ่ายรปู สญัลักษณ์ ที่ด่านชายแดนเวยีดนาม - จนีและเลือกซื้ อสินคา้ ผลไมเ้มอืงจนี 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนิงบิงห ์เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้ืนที่

ชุ่มน ้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา 

ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปนู ที่ราบต า่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็น

เมอืงศกัด์ิสิทธ์ิ คณะปฏิวติัของโฮจิมินห์ก็ไดเ้คยตั้งฐานทัพข้ึนท่ีน่ีเป็นแห่งแรกในการศึก เดียน

เบียนฟ ูระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 6 ชัว่โมง) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

พกัที่  HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  *หรือระดบัเทียบเทา่* 

วนัที่ส่ี เมืองนิงบิงห ์(ฮาลองบก) – ถ ้าตามกก๊ – ลอ่งเรือกระจาด – ตลาดพ้ืนเมือง – วัดบายดิงห ์

- เมืองฮานอย –ทา่อากาศยานนอยไบ –ทา่อากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือกระจาด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องสามเหล่ียม

ปากแมน่ ้ าแดง ในจงัหวดันิงบิ่งห ์เป็นพ้ืนที่ท่ีมทีั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น ้ าหลาย

สายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้ า และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชัน จึงท าใหส้ถานที่แห่งน้ีงดงาม

น่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเ้ห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ท าให้

สถานที่แห่งน้ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ น าท่านลงเรือล่องไป

ตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝัง่

แมน่ ้ า ซึ่งมคีวามยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน 

กุย้หลินของจนี หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลิดเพลินกบัการ นัง่เรือกระจาด ล่องผ่านทอ้งน ้า และถ ้าต่างๆ

ภายในบริเวณท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซอ้นสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทาง

เป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลับกนัไป ความประทบัใจที่ไดจ้ากการมาเที่ยวชมจา่งอานคือ  จ่างอาน

เป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหน่ึงของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของ

ที่น้ีไดร้บัการรงัสรรคจ์ากธรรมชาติลว้นๆ  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านแวะซื้ อของฝากที่ ตลาดพ้ืนเมือง ที่น้ีท่านจะไดพ้บของฝากพ้ืนเมอืงของเวยีดนามหลากหลาย  

จากน้ันน าท่านสกัการะ วดับายดิงห ์วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงของนครหลวงเก่า ที่มปีระวติัอนัยาวนาน

และมชีื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก รวมทั้ง เป็นวดัที่ใหญ่สุดในอาเซียนดว้ย มีความ

สวยแปลกตา สรา้งถกูหลักฮวงจุย้แท้ๆ  คือ ดา้นหน้าเป็นน ้ า และดา้นหลังเป็นเขา มีเทือกเขาตั้งอยู่

มากมาย มีทุ่ งนา ท้องน ้ า ที่มีแต่ สีเขียวสดใส บริ เวณด้านข้างๆวัด มีระเบียงทางเดิน  



 
 

 

ซึ่ งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้ งหมด 2,000องค์ นอกจากน้ี  มีหอระฆังอาคาร 

เจา้แมก่วนอิม วหิารเจา้แมก่วนอิมพนักร เป็นวดัที่เคารพบชูาของชาวเวยีดนามหลายช่วงอายุคน 

เย็น บริการอาหารดว้ยเป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนามบริการบนรถ) 

จากน้ันเดินทางกลับ เมืองฮานอย เขา้สู่ ทา่อากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

20.50 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD645 

22.45 น. ถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

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 มิถนุายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888 

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

21 – 24 มิถนุายน 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 

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

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน **ส่วนของหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่าย

ค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ  า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มดัจ  าทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 600 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. 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

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

 

 

 



 
 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยว

ใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมเีง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ 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

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเที่ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่

มวีซี่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่

จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดส่้งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน 

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

 



 
 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มลิลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี แบตเตอรี่ส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเครื่องในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

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

 


