
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

วนัแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – 

เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET 

04.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู8 เคาน์เตอรส์ายการบิน ไทย ไล

ออ้นแอร ์โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
07.40น. นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี SL180 

09.30น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋า

สมัภาระเรียบรอ้ย  
**ตั้งแตก่รุป๊ท่ีเดินทางวนัท่ี 6 เมษายน 2561 ไฟลบ์ินจะเปลี่ยนเป็นเวลาดงัน้ี** 

07.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู8 เคาน์เตอรส์ายการบิน ไทย ไล

ออ้นแอร ์โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
10.00 น. นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี SL180 

11.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋า

สมัภาระเรียบรอ้ย  
 นําท่านออกจาก  เมืองฮานอย  เพื่อเดินทางเขา้สู่ เมืองลาวไก  ใกลก้บัชายแดนจีน ตั้งอยูบ่น

ระดบัความสงูจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี  

ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหง่น้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแหง่การพกัผ่อนเม่ือครั้ง ท่ี

ฝรัง่เศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยูใ่นขณะน้ันไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาข้ึนในปี พ.ศ.2465 จากน้ันจึง

เร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในชว่งวนัหยุดเป็นประจาํ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ี

รูจ้กักนัในหมู่นักท่องเท่ียว จึงทาํใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศ

แลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบนัได

ท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห ์นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสงูท่ีสุดในอินโด

จีนท่ีความสงู 3,143 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 

 
 
 
 
 



  

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรอื ภูเขาปากมงักร  ซ่ึง เป็นภเูขาอยูก่ลางเมืองซาปา 

นักท่องเท่ียวสามารถเดินเทา้ข้ึนไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา้ ชม

เทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ท่ีมีความสงูถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภเูขาท่ีอยู่

สงูสุดในอินโดจีน จนไดร้บัฉายาวา่เป็น หลงัคาแหง่อินโดจีน ในระหวา่งท่ีเดินข้ึนภเูขาฮามรอง 

นักท่องเท่ียวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหินท่ีสวยงามตลอดทางเทา้ 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจากรบัประทานอาหารเยน็เรียบรอ้ย อิสระท่านเดินชมและชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKET 

มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า 

รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

พกัที่  NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUTAIN *หรอืระดบัเทียบเท่า*  

วนัที่สอง เมืองซาปา -  หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (นํ้าตกสเีงิน ) - 

ทะเลสาบคืนดาบ - วดัหงอกเซิน - ถนน 36 สาย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขา

ในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดินทางเทา้

หรือนัง่รถยนตก็์ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต ์รถนําเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหนา้หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต  และ

จากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บา้นเพ่ือสมัผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบมี

ความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการดาํเนินชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการ

เดินทา งเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่

นักท่องเท่ียว(ลกูคา้สามารถน าส่ิงของไปบรจิาคแก่เดก็ชาวเขาได ้อาทิเชน่ เส่ือผา้ ผา้หม่ รองเทา้ 

ขนม เป็นตน้) 

นําท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (นํ้าตกสเีงิน) เป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหล

จากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสงู 100 เมตร 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  

  นําท่านเดินทางกลบั เมืองฮานอย ผ่านเสน้ทางเดิม (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

  หลงัจากน้ันนําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีตาํนานเล่าขานวา่ใน

สมยัท่ีเวียดนามทาํสงครามสูร้บกบัจีน กษัตริยแ์หง่เวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ทาํใหเ้กิด

ความทอ้แท ้เม่ือมาล่องเรือท่ีทะเลสาบแหง่น้ีไดมี้ปาฏิหารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวิเศษ

มาใหพ้ระองค ์และเม่ือพระองคนํ์าดาบไปต่อสู่กบัจีนก็ไดช้ยัชนะกลบัมาทาํใหบ้า้นเมืองสงบสุข 

เม่ือสงครามส้ินสุดพระองคก็์ไดนํ้าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหง่น้ี นําท่านขา้มสะพานแสงอาทิตย์

ขา้มไปสู่เกาะหยกชม วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาล

เจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ท่ีมีเต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ี จากน้ัน

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้บน ถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก 

ของกิน ของใช ้อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ต่างๆ 

เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  DELIGHT HOTEL / MOON VIEW *หรอืระดบัเทียบเท่า*  

วนัที่สาม เมืองฮานอย – จตัรุสับาดิงห ์- สุสานโฮจมิินห ์- ทาํเนียบประธานาธิบดี - บา้นพกัลงุโฮ - วดัเจดีย์

เสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป จตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านคาํประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพน้จาก ฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของ

ฝรัง่เศสอยูถึ่ง 84 ปี นําท่านเขา้คารวะ สุสานโฮจมิินห ์(ปิดทกุวนัจนัทรแ์ละศกุร ์เพ่ือน ารา่งลงุโฮ

ไปอาบน า้ยาใหม)่ ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของท่านโฮจิมินหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้  

จากน้ันนําท่านชม  ทาํเนียบประธานาธิบดี  อาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี

รบัรองแขกบา้นแขกเมือง และเดินเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่นอ้ยท่ี

ลุงโฮปลกูไว ้ไปชม  บา้นพกัลงุโฮ  ท่ีสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนสงูมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทย

สมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก  ชั้นบนเป็นหอ้งทาํงานและหอ้งนอน  

จากน้ันเดินต่อไปชม  วดัเจดียเ์สาเดียว  เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่นเสาตน้

เดียวปักอยูใ่นสระบวั ประดิษฐานรปูเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 

อยา่ง มีตาํนานเล่าวา่ “พระเจา้หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แม่กวนอิมประทบันัง่อยูบ่นใบบวั 

และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค ์ ต่อมาไม่นานพระองคไ์ดอ้ภิเษกสมรสและไดใ้หก้าํเนิด

ทายาทเพศชายพระองคต์ามท่ีทรงสุบินจึงไดโ้ปรดใหส้รา้งวดัน้ีขึ้ นมาเพ่ือแสดงความขอบคุณต่อ

เจา้แม่กวนอิม” 

 



  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง  ดินแดนแหง่มงักรหลบัไหล  ระหวา่งเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่าน

ชนบทของเวียดนาม สองฝัง่ส่วนใหญ่จะเป็นนาขา้วสีสนัสวยงามต่างกนัไปตามฤดกูาล  ระยะทาง

ประมาณ 180 กิโลเมตร (ใชเ้วลาราวๆ 4 ชัว่โมง) 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันอิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงและเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ตลาดฮาลอง  NIGHT MARKET มีสินคา้

พ้ืนเมืองเวียดนามและสินคา้จากจีนใหท่้านไดเ้ลือกหลากหลาย เหมาะสาํหรบัซ้ือเป็นของฝาก เชน่ 

กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายเวียดนาม ฯลฯ 

พกัที่ NEW STAR HOTEL / KENNY HOTEL  *หรอืระดบัเทียบเท่า* 

วนัที่สี ่ เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย ์ - ถํ้าสวรรค ์- เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอย

ไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านล่องเรืออ่าว ฮาลอง เบย์ เชิญท่านสมัผสัความงดงามและความสมบรูณแ์บบของอ่าวฮาลอง 

จนทาํใหไ้ดร้บัการข้ึนทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือปี พ.ศ. 2537 

สมัผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหินปนูรปูร่างแปลกตานับพนัเกาะ 

สลบัซบัซอ้นเรียงตวักนัอยา่งสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ท่ีมีรปูร่างแปลกตา อ่าวฮาลองน้ันประกอบไป

ดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจาํนวนกวา่ 1,000 เกาะ 

จากน้ัน นําท่านชม  ถํ้าสวรรค์  ภายในถํ้างดงาม มีหินรปูทรงต่างๆ ประดบัไปดว้ยไฟ

หลากหลายสีสนั ทาํใหม้องเห็นเป็นรปูทรงต่างๆ กนัไปตามจินตนาการ เชน่ มงักร หงส ์เต่า 

เสือ นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลบัไปขึ้ นเรือต่อ  ล่องเรือไปชมความงามของเกาะนอ้ยใหญ่ท่ีมี

รปูทรงประหลาดกระจดักระจายอยูพ่นักวา่เกาะในอ่าว ซ่ึงยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือ 

17 ธนัวาคม 2537และไฮไลทข์องท่ีน่ีเรือจะผ่านใหท่้านถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกกบั  เกาะไก่ชน  

สญัลกัษณข์องอ่าวฮาลอง 

 



  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บนเรอื) 

 หลงัจากน้ันนําท่านกลบัเขา้สู่ เมืองฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ มีอายุครบ 

1,000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองน้ียงัคงรกัษา

ความเป็นเอกลกัษณไ์ดอ้ยา่งเหนียวแน่น ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ 

เยน็ บรกิารอาหารดว้ยเป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเ์วียดนามบรกิารบนรถ) 

จากน้ันเดินทางกลบั เมืองฮานอย เขา้สู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

20.20 น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SL185 

22.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

02 – 05 มีนาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

09 – 12 มีนาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,888 

16 – 19 มีนาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

23 – 26 มีนาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 



  

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

20 – 23 เมษายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

27 – 30 เมษายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

04 – 07 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

11 – 14 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

18 – 21 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

08 – 11 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

22 – 25 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588 

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

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 600 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น **สว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้  โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรยีบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 



  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



  

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง

เพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ แล ะหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

 

 

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่

มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่ า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ี



  

จะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนํา หนา้ชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อ เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ื องบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี  แบตเตอร่ีสาํรอง

สามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 



  

3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่  20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่  100 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า  20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


