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จองทวัร์จอยเวียดนาม กับ เรา ลดราคาให้อีกท่านละ 600 บาท 
 

 

 

 

 

ช่ืนชมความงามเมืองซาปา เมืองหลงัคาโลกอินโดจีน 

สมัผสัการท านาขั้นบนัไดท่ีหมู่บา้น กา๊ตกา๊ต 

กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บา้นตะวนั 

ล้ิมรสอาหารทะเลชอ้ปป้ิงไนทบ์าซารฮ์าลอง 

คารวะสุสานลงุโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม 

ชมโชวห์ุ่นกระบอกน ้าถนน 36 สาย 

 

 

 

 

 

 

พกัซาปา 2 คืน//ฮานอย 1 คืน // ฮาลอง 1 คืน 

โดยสายการบิน NOK AIR 
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วนัแรก สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก-วิหารวรรณกรรม-ซาปา-

LOVE MARKET เมืองซาปา 

04.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองชั้น2อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบินนกแอรเ์จา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 
06.10น. เหิรฟ้าสู่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบินที่DD3202 

08.20น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางชมทะเลสาบตะวันตก

ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองฮานอย  และ น าท่านสู่ วัดเจิ่นกวอ๊ก ซ่ึงเป็น

วดัท่ีเก่าแก่ของชาวพุทธท่ีเคยรุ่งโรจน์ในอดีต วดัน้ีตั้งอยูบ่ริเวณเกาะเล็กๆติด

ริมทะเลสาบจากน้ันเท่ียวชมวิหารวรรณกรรม เป็นโรงเรียนของพวกขุน

นาง ตวัอาคารและการตกแต่งดา้นในสรา้งตามหลกัฮวงจุย้เช่นเดียวกบั

จีน 

11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั  ณภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ลาวไก ใกลก้ับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เดินทางโดย

รถบสัไปบนเสน้ทางด่วนตดัใหม่ ท่ีเพิ่ งเปิดใชเ้ม่ือวันท่ี 21 กนัยายนท่ีผ่านมา

น่ีเอง รวมระยะทาง 245 ก.ม. จากฮานอยถึงจงัหวัดลาวไก และ 30 ก.ม. จาก

จงัหวัดลาวไกถึงซาปา ใชเ้วลาเดินทางเพียงประมาณ 5ช.ม. เท่านัน้ ซาปาเมือง

เล็กๆ แหง่น้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแหง่การพกัผ่อนเม่ือครั้งฝรัง่เศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยู่

ในขณะน้ันไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติ

มาพกัผ่อนในชว่งวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กั

กนัในหมู่นักท่องเท่ียว จึงท าใหปั้จจุบันท่ีน่ีไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก

บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ีในซาปา

เต็มไปดว้ยนาขั้นบนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห ์นอกจากน้ียงัมี

เทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสงูท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสงู 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

 (ระหว่างเดินทางมีจุดแวะพกัรถใหลู้กคา้ไดท้ าภารกิจส่วนตวั) 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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 จากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKETมีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงให้

อยา่งจุใจ 

ที่พกั  HOLIDAY SAPAHOTEL ระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง ซาปา-ภูเขาห่ามโหรง่-หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต–SILVER WATER FALL –หมู่บา้นตะวนั – ตลาดซา

ปา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาห่ามโหร่ง ซ่ึงเป็นภุเขาอยู่กลางเมืองซาปา 

นักท่องเท่ียวสามารถเดินเทา้ขึ้ นไปเพ่ือชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซา

ปาในยามเชา้ ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ท่ีมีความ

สูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขาท่ีอยู่สุงสุดในอินโดจีน จนไดร้ับ

ฉายาวา่เป็น หลงัคาแหง่อินโดจีน  ในระหวา่งท่ีเดินข้ึนภูเขาภูห่ามโหร่ง 

นักท่องเท่ียวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไมแ้ละสวนหินท่ีสวยงามตลอด

การเดินทางเทา้ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจาดน้ันเท่ียวชมหมู่บา้น กา๊ตกา๊ตหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิธี

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบ

ขั้นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเทา้หรือนัง่

รถยนต์ก็ได ้ในกรณีท่ีนั่งรถยนต์ รถน าเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้า

หมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนน

ของหมู่บ้านเพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมความสุขของ

ประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอนัเรียบ

ง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบ้านเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวาง

จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว(ลูกคา้สามารถน าสิ่งของไป

บรจิาคแก่เด็กชาวเขาได ้อาทิเช่น เสือ่ผา้ ผา้ห่ม รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่ SILVER WATER FALL น ้าตกสีเงิน เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดใน

เมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนจาก

ระยะไกล มีความสูง 100 เมตร   จากน้ันเดินทางสู่หมู่บา้นตะวัน TA WANเท่ียวชม

ทิวทศัน์และสพานขา้มแม่น ้าท่ีท าดว้ยหวาย ในระหว่างการเดินทางไปหมู่บา้นตะวนั 
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ท่านจะไดช้มนาดอน นาขั้นบันได ตลอดเสน้ทาง นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเปรียญ

เปรยการเดินทางไปหมู่บา้นตะวนัน้ีวา่ กินลม ชมวิว 

จากน้ัน เดินทางสู่ตลาดซาปา ท่ีคึกคกัไปดว้ยผูค้น ชาวบา้นท่ีแต่งกาย

ประจ าเผ่าแบบเต็มยศ ในตลาดมีขายทั้งของสด ผัก ผลไม ้ท่ีมีมากมาย 

บางส่วนก็จะเป็นผลไม้น าเข ้าจากเมืองจีน ร้านขายอาหาร อาทิ 

ก๋วยเต๋ียว ขา้วเกรียบปากหมอ้ อาหารตามสัง่สไตลเ์วียดนาม เคร่ืองแต่ง

กาย รองเทา้ ของแฮนดเ์มดจากชาวเขา กระเป๋า ของท่ีระลึก ฯลฯ ราคา

ก็ต่อรองได ้  

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  HOLIDAY SAPAHOTEL ระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮาลอง–ฮาลองไนทบ์าซ่าร ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันออกเดินทาง กลบัสู่กรุงฮานอย ระหว่างทาง แวะเมืองลาวไก เท่ียวชมเมือง

ลาวไก ชายแดนเวียดนาม-จีนและเลือกซ้ือสินคา้ ผลไมเ้มืองจีน ท่ีตลาด COC LEU 

MARKET 

11.00น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองลาวไก 

 น าท่านเดินทางสู่ฮาลอง เบย ์ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

4.30-5ช.ม. ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝัง่ส่วนใหญ่จะ

เป็นนาขา้วสีสันสวยงามต่างกนัไปตามฤดูกาล แวะพกัผ่อนคลายอิริยาบท เขา้หอ้งน ้า

และใหท่้านไดร้ับชม บัวหิมะ สินคา้ของเวียดนามท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ ช่วย

อุดหนุนสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั.... ถึงฮาลองเบย ์

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันอิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีฮาลองไนทบ์าซาร ์มีสินคา้พ้ืนเมืองเวียดนามและ

สินคา้จากจีนใหท่้านไดเ้ลือกหลากหลาย เหมาะส าหรบัซ้ือเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม 

ไมห้อมแกะสลกั เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายเวียดนาม ฯลฯ 
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ที่พกั  VAN HAI HOTEL / BLUE SKY HOTEL  ระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วันที่สี่ ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ ้าสวรรค-์ฮานอย-ระบ าหุ่นกระบอกน ้า 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางไปท่าเรือโห่งไก ท่ีเชา้ตรู่แบบน้ีจะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น รถบัสเล็กใหญ่ 

ท่ีมาส่งนักท่องเท่ียวขึ้ นเรือ เรือจะเป็นเรือไมโ้บราณ มีหอ้งน ้า 

หอ้งครวั และดาดฟ้าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่งหน้าไปชมถ ้า เรือ

จะจอดใหล้ง และออกไปรอรบัท่านอีกท่าหน่ึงโดยไม่วกกลบัมา

ท่ีเดิม น าท่านชมถ ้าสวรรค ์ภายในถ ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ 

ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสัน ท าใหม้องเห็นเป็นรูปทรงต่างๆ กันไปตาม

จินตนาการ เช่น มงักร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลบัไปขึ้ นเรือต่อ 

ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ท่ีมีรูปทรงประหลาด

กระจดักระจายอยูพ่นักว่าเกาะในอ่าว ซ่ึงยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกเม่ือ 17 ธนัวาคม 2537และไฮไลทข์องท่ีน่ีเรือจะผ่าน

ใหท่้านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับเกาะไก่ชน สญัลกัษณ์ของอ่าวฮา

ลอง 

11.00น. รบัประทานอาหารในเรอื เมนูซีฟู๊ด 

 จากน้ันน าท่านชมผลิตภัณฑ์ สินคา้จากเยื่อไผ่ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั เช่น หมอน ผา้ห่ม เส้ือผา้ ผา้เช็ดมือ ผา้เช็ดโต๊ะ  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 

เป็นตน้ 

บ่าย กลบัถึงท่าเรือ และเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ช.ม. 

ครึ่งทางแวะเขา้หอ้งน ้าและใหท่้านไดร้ับชมหยก สินคา้ของเวียดนามท่านสามารถ

เลือกซ้ือสินคา้ ชว่ยอุดหนุนสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั...ถึงฮานอย 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันชมการแสดงระบ าตุก๊ตาหุ่นกระบอกน ้า ศิลปกรรมประจ า

ชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชม

ความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน ้ า แสดงเก่ียวกับ

เร่ืองราวในประวัติศาสตร์ ชีวิตประจ าวันของชาวเวียดนาม และ

ต านานสถานท่ีส าคญัต่างๆ ในกรุงฮานอย 

ที่พกั CWD HOTEL / FIRST EDEN HOTEL  ระดบั3ดาว  หรอืระดบัเดียวกนั 
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วันที่หา้ ฮานอย–สุสานโฮจมิินท-์ท าเนียบประธานาธิบดี-บา้นพกัลงุโฮ-วดัเจดียเ์สาเดียว

ทะเลสาบคืนดาบ-วดัหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางไปจตัุรสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดอ้่านค าประกาศอิสรภาพ

ของเวียดนามพน้จากฝรัง่เศสเม่ือ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้ นของฝรัง่เศส

อยูถึ่ง 84 ปี น าท่านเขา้คารวะสุสานโฮจมิินห(์ปิดทกุวนัจนัทรแ์ละศกุร ์และปิดวนัท่ี 5 ก.ย. – 

5 ธ.ค.59 เพ่ือน ำรำ่งลงุโฮไปอำบน ำ้ยำใหม่)ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮจิมินหน์อน

สงบอยูใ่นโลงแกว้ จากน้ันน าท่านชมท าเนียบประธานาธิบดีอาคารทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั 

ปัจจุบันเป็นสถานท่ีรบัรองแขกบา้นแขกเมือง และเดินเทา้ต่อไปผ่านสวนอนัร่มร่ืนเขียวขจี

ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่นอ้ยท่ีลุงโฮปลกูไว ้ไปชมบา้นพกัลุงโฮท่ีสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนสูงมี

ใตถุ้นเหมือนบา้นไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชั้นบนเป็นหอ้งท างานและ

หอ้งนอน จากน้ันเดินต่อไปชมวัดเจดียเ์สาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก 

ตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียวปักอยูใ่นสระบวั ประดิษฐานรปูเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร 

ถือของมงคลรวม 8 อยา่ง มีต านานเล่าว่า“พระเจา้หลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจา้แม่กวนอิม

ประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในออ้มแขนใหพ้ระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้

อภิเษกสมรสและไดใ้หก้ าเนิดทายาทเพศชายพระองคต์ามท่ีทรงสุบินจึงไดโ้ปรดใหส้รา้งวดั

น้ีขึ้ นมาเพ่ือแสดงความขอบคุณต่อเจา้แม่กวนอิม” 

เที่ยง  รบัประทานอาหารในภตัตาคาร(6) SEN บุฟเฟ่ตอ์าหารเวียดนาม 
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บ่าย น าท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีต านานเล่าขานว่าใน

สมัยท่ีเวียดนามท าสงครามสู ้รบกับจีน กษัตริย์แห่ง

เวียดนามไม่เคยรบชนะจีนไดเ้ลย ท าใหเ้กิดความทอ้แท ้

เม่ือมาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ีไดมี้ปาฏิหารย ์เต่าขนาด

ใหญ่มากไดค้าบดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์และเม่ือพระองค์

น าดาบไปต่อสู่กับจีนก็ไดช้ัยชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมือง

สงบสุข เม่ือสงครามส้ินสุดพระองคก็์ไดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม

สะพานแสงอาทิตยข์า้มไปสู่เกาะหยก ชมวัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย

ศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลังเล็กๆ ท่ีมีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็น

เต่าท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี จากน้ันอิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้บนถนน 36 สาย

ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ เคร่ืองเขิน 

หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, 

Kipling, Roxy, Billabong 

17.30น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ 

20.50น. เดินทางสูส่นามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ DD3207 

22.30น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า11ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

5-9 ตลุาคม 2559 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

26-30 ตลุาคม 2559 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

16-20 พฤศจกิายน 2559 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

14-18 ธนัวาคม 2559 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

21-25 ธนัวาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,500 11,900 

 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 600 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ ารถรับ-ส่ ง  และน า เ ท่ียวตาม

รายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตาม

รายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด

การเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า

โทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 

21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง

กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง

ในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุด

ท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์

อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
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2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุด

ท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวี

ซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
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งาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน 

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อค

ปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อ

ไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 


