
 

FTT1994 เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว 

 [เลทส์โก ลิขิตรกัสะพานแก้ว] 

 

  



 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินอยไบ – เมอืงนงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์– เมอืงฮานอย 

 

04.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
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
ในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมทัิศน์แปลกตา ทัง้เทือกเขา เนินเขาหนิปูน ที่ราบต ่า 

และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกันว่าเป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวัิตขิองโฮจมินิหก็์ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึน้ทีน่ี่เป็น
แหง่แรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ู

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 



 

 
 
น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น ้าแดง ในจังหวัดนงิบิง่ห ์

เป็นพืน้ทีท่ีม่ทัีง้ภมูทัิศนอั์นงดงามของยอดเขาหนิปนู แมน่ ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยูใ่ตน้ ้า และยังถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชัน 

จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้งดงามน่าชม และยังมรี่องรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ท าใหส้ถานทีแ่ห่ง
นี้ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิน าท่านลงเรอืล่องไปตามสายธารแห่งธาราทีไ่หลเย็น ในชว่งแรกของ

การเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระ หว่างการเดนิทางหลาย
ทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรอื ลอ่งผา่นทอ้งน ้า และถ ้าตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้

ชมทัศนียภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซบัซอ้นสดุลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลับกันไป ความประทับใจที่ได ้

จากการมาเทีย่วชมจ่างอานคอื  จ่างอานเป็นสถานทีท่่องเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแหง่หนึง่ของเวยีตนาม ทวิทัศนค์วามสวยงาม
ของทีน่ี้ไดร้ับการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ 

 

  



 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

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

 

วนัทีส่อง ถา่ยรปูสุสานโฮจมินิห ์– เมอืงลาวไก – ถา่ยรปูดา่นชายแดนจนี/เวยีดนาม – เมอืงซาปา – หมูบ่า้นกา๊ตก๊าต – อสิระ 

ชอ้ปป้ิงตลาดเลฟิมารเ์ก็ต 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป จตัรุสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรั่งเศสเมือ่ 

2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยูถ่งึ 84 ปี น าท่านถ่ายรูป สุสานโฮจมินิห ์ภายในเป็นสถานทีบ่รรจุศพอาบ
น ้ายาของทา่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ถา่ยรูปดา้นนอก) 

 

 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก  ใกลกั้บชายแดนจนี ตัง้อยู่บนระดับความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมี

อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปสญัลักษณ์ที ่ดา่นชายแดนเวยีดนาม – จนี 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากน าทา่นเดนิทางต่อสู ่เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็ก  ๆแหง่นี้เร ิม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผ่อนเมื่อครัง้ที่

ฝรั่งเศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มีชาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่ง
วันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกันในหมูนั่กท่องเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดร้ับความนยิมเป็นอย่าง

มาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดท่ามกลางที่
ลาดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนี้ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดับน ้าทะเล 

 



 

 
 
น าท่านชม หมู่บา้นชาวเขา ก๊าตก๊าต หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาใน

หมูบ่า้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมูบ่า้นกา๊ตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก็์ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์
รถน าเทีย่วจะพาทุกท่านมาทีห่นา้หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพือ่สัมผัสกับวถิชีวีติ

ความเป็นอยู่แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนินชวีติอันเรียบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมี

บา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กท่องเทีย่ว หากทา่นเดนิทางลงมาถงึจุดหมายท่านจะไดพ้บ
กับน ้าตกกลางหมูบ่า้น 

  

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 



 
 

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระท่านเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มสีนิคา้ใหท้่านเลอืก ชอ้ปป้ิง
มากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ  

 
ภายในตลาดท่านจะไดพ้บเห็นกับ โบสถซ์าปา เป็นอกีหนึง่จุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท์ีเ่กา่แกท่ี่สดุในเมืองซา

ปาสรา้งขึน้เมือ่ปี 1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส อสิละท่านถ่ายรูปดา้นนอก หลังจากนัน้อสิระท่านชอ้ปป้ิงตลาด

เลฟิมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมทีพ่ักตามอัธยาสยั 
 

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 าทา่นเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วใหม่ล่าสดุของซาปา สะพานแกว้ หรอืในชือ่ “โหร่งมัย” (มังกรเมฆ) หา่งจากตัวเมอืงซาปา

ประมาณ 20 กโิลเมตรเท่านั้น เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 16 พฤศจกิายน 2562 เป็นสะพานแกว้ที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดของ
เวยีดนาม ณ ตอนนี้ การทีจ่ะขึน้สูส่ะพานกระจกแหง่นี้ทา่นจะตอ้งขึน้ลฟิทท์ีม่คีวามสงูถงึ 300 เมตร จงึจะถงึยอดสะพาน ทา้ทาย

ความหวานเสยีวดว้ยทางเดนิทีเ่ป็นกระจกแกว้ใสมองทะลุลงถงึพืน้ดนิ เมือ่ท่านเดนิสุดสะพานท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศ
ของถกูโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิภเูขา และววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม 

 



 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 
น าท่านเดนิทางสู่ น า้ตกสเีงนิ เป็นน ้าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่าง

ชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
 

 



 

 
 

จากนัน้น าท่าน น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไปดว้ยความสดชืน่ และสูดกลิน่อายธรรมชาต ิ

ทา่นยังจะไดพ้บกับทุง่นาขัน้บันไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานีน่ังกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟรางแลว้) 

 

 



 

 
 

จากนัน้น าท่านขึน้สู่ ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรียบเสมือน "หลังคาอนิโดจีน" เป็นระบบ
กระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวที่สุดในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 

เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น น ้าตกสเีงนิ และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสงูชมนาขัน้บันได
ทีส่วยงาม เมือ่เดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขึน้สูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ (ไมร่วมรถรางขึน้ยอดเขาราคาประมาณ 80,000 VND/เทีย่ว) 

 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูสุกีแ้ซลมอ่น 



 
 

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

 
 
 



 

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

เมอืง – กรงุเทพฯ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ผ่านเสน้ทางเดมิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร 
ตัง้อยู่ตอนตน้อยู่บนลุ่มแม่น ้าแดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ือ่ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกร

เหนิ จนกระท่ัง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงียนไดย้า้ยเมือหลวงไปอยู่เมืองเวเ้มื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอนิโดจีนฝรั่งเศส ฮานอยจงึ
กลับมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครัง้ใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสอง

ประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูบเุฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิSEN RESTURANT 
 (ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรา้นอาหารในกรณีทีร่า้นปิด หรอืเกดิเหตสุุดวสิยั) 
 

 

 
น าทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทีม่ตี านานเลา่ขานวา่ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกับจนี กษัตรยิแ์ห่ง

เวยีดนามไม่เคยรบชนะจนีไดเ้ลย ท าใหเ้กดิความทอ้แท ้เมือ่มาล่องเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ไดม้ปีาฏหิารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบ
วเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมือ่พระองคน์ าดาบไปต่อสูกั่บจนีก็ไดช้ัยชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่สงครามสิน้สดุพระองคก็์ไดน้ า

ดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี้และน าทา่นชม สะพานแสงอาทติย ์

 
จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้บน ถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิเครือ่งเขนิ 

หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ตา่ง  ๆเชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
 

 

 
 

 
 



 
 

หลังจากสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงบนถนน 36 สายแลว้ อกีหนึ่งสิง่ส าหรับท่านที่มา
ฮานอยและจะตอ้งท านั้นคืนการไดล้ิ้มลอง ”กาแฟไข่” สูตรของเวียดนาม ดว้ยรสชาติที่

นุ่มนวลเหมอืนก าลังกนิขนม ผสมกับความเขม้ขน้ของกาแฟด าไดอ้ย่างลงตัว  

 
 

 
 

 

 
  

ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางเขา้สู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

20.50  น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD645 
22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
 

 
 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

04 – 07 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬบูชา) 

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 
 



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

บรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่

ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ

พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารอง
ทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

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

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 



 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทางและ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด

จ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา 
ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ

ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอื

ขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ 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 าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

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


