
 
 

 
 
 



วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก (-/L/D) 

08.00 พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาเตอร์ L สายการบินเวียดนาม 
แอร์ไลน์ (VN) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 
 

11.55 เหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย  ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 
VN610 (สายการบิน VIETNAM AIRLINES มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.55 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจ
คนเข้าเมือง เมืองฮานอย และนําท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก  ใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับ
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ระยะทาง
ประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) 
พักที ่ ARISTO HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมังกร – 
จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 จากนั้นนําท่านถ่ายรูปสัญลักษณ์ที่ ด่านชายแดนเวียดนาม – จีน และเลือกซื้อสินค้า ชายแดน

เวียดนาม-จีน สินค้าพ้ินเมืองต่างๆที ่ตลาดก๊กเลี้ยว  
 



 
 

 
 

หลังจากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้
เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานี
บนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจํา เพราะ
อากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทําให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พ้ืนที่ใน
ซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟาน
สีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ําทะเล 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3) 



 

 
 

นําท่านเดินทางสู่  ภูเขาปากมังกร หรือภูเขาฮามรอง ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นไปเพ่ือชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเช้า ชมเทือกเขา
เลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ที่มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขาที่อยู่สูงสุดในอิน
โดจีน จนได้รับฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอินโดจีน ในระหว่างที่เดินขึ้นภูเขาฮามรอง นักท่องเที่ยว
สามารถแวะชมสวนดอกไม้ สวนกล้วยไม้ และสวนหินที่สวยงามตลอดทางเท้า  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 
พัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

หลังจากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับ โบสถซ์าปา เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของเมืองซาปา เป็นโบสถ์ที่
เก่าแก่ที่สุดในเมืองซาปาสร้างขึ้นเมื่อปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส อิสละท่าน
ถ่ายรูปด้านนอก หลังจากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ตและเข้าโรงแรมที่พักตามอัธ
ยาสัย 
 



 
 

วันที่สาม เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  – หมู่
บ้านก๊าตก๊าต – น้ําตกสีเงิน – ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
จากนั้นนําท่าน นั่งรถไฟเมืองซาปา ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความสดชื่น 
และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ ท่านยังจะได้พบกับทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ถึงสถานีนั่ง
กระเช้าไฟฟ้า (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) 
 

 



 
 

จากนั้นนําท่านสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโด
จีน" เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้าย
อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น 
น้ําตกสีเงิน และ หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบนท่าน
จะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจ (รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว แต่ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา) 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6) 
 



 
 

 
 
นําท่านชม หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต 
สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถนําเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้าน



ก๊าตก๊าต  และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ที่พ่ึงพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบง่าย 
ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจําหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถนําสิ่งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม 
โดยเฉพาะมาม่า เป็นต้น) 
 

 
 

นําท่านเดินทางสู่ น้ําตกสีเงิน เป็นน้ําตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่ง
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 
 

 



เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูชาบูแซลม่อน (7) 
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย อิสระท่านเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาดซาปาเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท 
มีสินค้าให้ท่านเลือก ช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่าน
สามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ  

พัก NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่ เมืองซาปา – เมืองฮานอย – จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบ
คืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห(์B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
นําทานเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ผ่านเส้นทางเดิม  
จากนั้นนําท่านเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห ์ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคําประกาศอิสรภาพ
ของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 
ปี นําท่านถ่ายรูปด้านหน้าที่ สุสานโฮจิมินห ์(ถ่ายรูปด้านนอก)   
 

 



 
 
จากนั้นนําท่านชม ทําเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่
รับรองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ลุง
โฮปลูกไว้ ไปชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพ้ืนสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน 
เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทํางานและห้องนอน  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟ่ต์ SEN (9) 
หลังจากนั้นนําท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง
เมืองฮานอย ที่มีตํานานเล่าขานว่าในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสู้รบกับจีน กษัตริย์แห่ง
เวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทําให้เกิดความท้อแท้ เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มี
ปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มากได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ และเมื่อพระองค์นําดาบไปต่อสู่กับ
จีนก็ได้ชัยชนะกลับมาทําให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองค์ก็ได้นําดาบมาคืน ณ 
ทะเลสาบแห่งนี้ หลังจากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้ง
ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้
ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong, ADIDAS, THE NORTH FACE เป็น
ต้น 
 



 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10) 
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้ืนที่ชุ่ม
น้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา 
เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ํา และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะ
ปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู ระหว่างทางนําท่าน
ชมสินค้า otop ร้านเยื้อไผ่-สมุนไพร หยกและเครื่องประดับ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

พัก HAO LU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน(ล่องเรือนิงห์บิงห์) – 
สนามิบนนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) 
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห ์หรือ ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ําแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพ้ืนที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน 
แม่น้ําหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ํา และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทําให้สถานที่แห่ง
นี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ทําให้
สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นําท่านลงเรือล่องไปตาม
สายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ํา 
ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลิน
ของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ล่องผ่านท้องน้ํา และถ้ําต่างๆภายในบริเวณท่าน



จะได้ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคา
บ้างสลับกันไป ความประทับใจที่ได้จากการมาเที่ยวชม เป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงาม
มากแห่งหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที่นี้ได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ  และยัง
เป็นสถานที่ใช้ถ่ายทําภาพยนต์ KONG SKULL ISLAND  
 

 
 
จากนั้นนําท่านสักการะ วัดบายดิงห์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีประวัติอันยาวนาน
และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก รวมทั้ง เป็นวัดที่ใหญ่สุดในอาเซียนด้วย มีความสวย
แปลกตา สร้างถูกหลักฮวงจุ้ยแท้ๆ คือ ด้านหน้าเป็นน้ํา และด้านหลังเป็นเขา มีเทือกเขาตั้งอยู่มากมาย 
มีทุ่งนา ท้องน้ํา ที่มีแต่สีเขียวสดใส บริเวณด้านข้างๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐาน
เรียงรายทั้งหมด 2,000 องค์ นอกจากนี้ ยังมีหอระฆัง อาคารเจ้าแม่กวนอิม วิหารเจ้าแม่กวนอิมพันกร 
เป็นวัดที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายช่วงอายุคน 

 



 
 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (12) 
 ได้เวลาอันสมควร หลังอาหารเที่ยงน้ําท่านกลับสู่สนามบินนอยไบ เมืองฮานอยเพ่ือเดินทางกลัวสู่

กรุงเทพฯ 
16.05  นําท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียนนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN619 

(สายการบิน VIETNAM AIRLINES มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
18.05  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 

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

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ** 
 
 
 
 
 

 
 



อัตราค่าบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาทัวร์ 

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

04 – 08 ตุลาคม 2562 13,999 4,000 9,599 

17 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

18 – 22 ตุลาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 14,999 4,000 10,599 

07 – 11 พฤศจิกายน 2562 14,999 4,000 10,599 

15 – 19 พฤศจิกายน 2562 14,999 4,000 10,599 

22 – 26 พฤศจิกายน 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 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 11,599 

12 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

13 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

19 – 23 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

20 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599 

26 – 30 ธันวาคม 2562 16,999 4,500 12,599 

27 – 31 ธันวาคม 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 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 4,000 11,599 

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,599 

27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 14,999 4,000 10,599 



28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 14,999 4,000 10,599 

05 – 09 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599 

12 – 16 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599 

13 – 17 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599 

20 – 24 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599 

27 – 31 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจํา 
ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการชําระค่าตั๋วให้กับทางสายการบินเรียบร้อยแล้ว  

โปรดอ่านข้อความให้ครบถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่า

ภาษีน้ํามันที่ยังมิได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 



 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสํารองที่นั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ
ทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 
2.4 ทั้งนี้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวเช่น การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด   

3 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มี
วีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ
ชําระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ 
เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  



8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 
 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
1 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน
เท่านั้น  
2 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3 IATA ได้กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้  แบตเตอรี่สํารอง

สามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ได้แก่ 
3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได้
ไม่มีการจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไม่
เกินคนละ 2 ก้อน 
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
4. ห้ามนําแบตเตอรี่สํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
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