
#10236 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน หมูบา
นกั๊ตกั๊ต วัดหงอกเซิน สุสานโฮจิมินห บิน FD
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา จัตุรัสบาดิงห สุสานโฮจิมินห ทําเนียบ
ประธานาธิบดี บานพักลุงโฮ วัดเจดียเสาเดียว ตลาดเลิฟมารเก็ต หมูบานตะวัน
นํ้าตกสีเงิน ดานชายแดนเวียดนามจีน วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย - จัตุรัสบาดิงห -
สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทําเนียบประธานาธิบดี - บานพักลุงโฮ - วัดเจดีย
เสาเดียว - ซาปา - ตลาด LOVE MARKET

  

NORTH STAR SAPA
/ MUONG THANH
SAPA / SUNNY
MOUNTAIN หรือระดับ
เทียบเทา

2 หมูบานชาวเขากัต๊กัต๊ - หมูบานตะวัน - น้ําตกสีเงิน หรือ น าตกซิลเวอร   

MUONG THANH
SAPA / SAPA
HOLIDAY / NORTH
STAR SAPA หรือระดับ
เทียบเทา

3 ลาวไก - กรุงฮานอย - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา - ทาอากาศยานนานา
ชาติโหนยบาย - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿2,500

26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿2,500

2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติโหนย
บาย - จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทําเนียบ
ประธานาธิบดี - บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว - เมืองซาปา -
ตลาด LOVE MARKET

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยเจาหนาท่ีของบ
ริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน.

07.00 น. นําทานเหินฟาสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี FD642

08.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ
เรียบรอย

จากน้ันนําทานเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห ลานกวางท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจาก
ฝรัง่เศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝรัง่เศสอยูถึง 84 ปี

นําทานเขาคารวะ สุสานโฮจิมินห (ปิดทุกวันจันทรและศุกร เพ่ือนํารางลุงโฮไปอาบน้ํายาใหม) ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของ
ทานโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลงแกว

จากน้ันนําทานชม ทําเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดวยสีเหลืองทัง้หลัง ปัจจุบันเป็นสถานท่ีรับรองแขกบานแขกเมือง และ
เดินเทาตอไปผานสวนอันรมรื่นเขียวขจีไปดวยตนไมใหญนอยท่ีลุงโฮปลูกไว

ไปชม บานพักลุงโฮ ท่ีสรางดวยไมทัง้หลัง ยกพ้ืนสูงมีใตถุนเหมือนบานไทยสมัยกอน เป็นท่ีพักผอนและตอนรับแขก ชัน้
บนเป็นหองทํางานและหองนอน

จากน้ันเดินตอไปชม วัดเจดียเสาเดียว เป็นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตัง้อยูบนเสาตนเดียวปักอยูในสระบัว
ประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อยาง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แหงน้ีเริ่มตนเป็นเมืองแหงการพักผอนเมื่อครัง้ท่ีฝรัง่เศสซ่ึงปกครอง
เวียดนามอยูในขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเป็น
ประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นท่ีรูจักกันในหมูนักทองเท่ียว (หิมะบนซาปาทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศและชวง
เวลาเดินทางในแตละปี)

เดินชมและชอปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKET มีสินคาใหทานเลือกชอปป้ิงมากมาย ไมวาจะเป็นสินคาพ้ืนเมือง ของฝาก
ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปป้ิงใหอยางจุใจ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN *หรือระดับเทียบเทา*

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย

จัตุรัสบาดิงห

สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห

ทําเนียบประธานาธิบดี

บานพักลุงโฮ

วัดเจดียเสาเดียว

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

เป็นสถานท่ีท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหประกาศความเป็นเอกราชใหแกเวียดนามจาก
ฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1945 และตัวจัตุรัสน้ันถูกตัง้ชื่อตามชื่อของกลุมปฏิวัติ ท่ีไดขับไลชาว
ฝรัง่เศสท่ีมายึดครองเวียดนาม

เป็นอนุสรณท่ีสรางขึน้มาเพ่ือระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห ซ่ึงอยูใจกลางเมืองฮานอย
ไมไกลจากจัตุรัสบาดิงห เป็นสถานท่ีท่ีทานไดยืนประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนาม

ทําเนียบน้ีตัง้อยูในเมืองฮานอย เคยเป็นท่ีทํางานของคนมีอํานาจสูงสุดอินโดจีน มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงโคโลเนียลทาสีเหลืองทัง้หลังท่ีฝรัง่เศสสรางขึน้ในปี ค.ศ. 1901
ปัจจุบันเป็นท่ีรับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทําเนียบมีสวนดอกไมและสระน้ําท่ีมี
บรรยากาศอันรมรื่น

เป็นบานท่ีลุงโฮ หรือทานโฮจิมินห ไดอยูอาศัย เป็นเวลา12ปี (คศ 1958-1969) เป็นบาน
รูปแบบพ้ืนบานซ่ึงภูกเก็บรักษาไวหลังจากทานไดยายออกเน่ืองจาก ท่ีกําลังจะกลายเป็น
เปาหมายโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา

ถูกสรางเมื่อเกือบพันปีท่ีแลวเมื่อจักรพรรดิข์องเวียดนามในสมัยน้ันยังไมเคยมีลูก และก็
ฝันวา มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว แลวก็พบและตกหลุมรักกับสาวชาวบาน แลวก็ได
ลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียท่ีมีเสาเดียวกลางนาเหมือนกับดอกบัว ใน
บอน้ําท่ีฝันเห็น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต - หมูบานตะวัน - น้ําตกสีเงิน หรือ นําตก
ซิลเวอร

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

สุสานโฮจิมินห (ปิดทุกวันจันทรและศุกร เพ่ือนํารางลุงโฮไปอาบน้ํายาใหม)

ซาปา

ตลาด LOVE MARKET

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก ประมาณ 400กิลโลเมตรจากเมือง
ฮานอย มีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองน้ันเป็นจุดสนใจของนักทอง
เท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) สามารถชมสินคาทองถิ่นและชมบรรดาเหลาชาวเขาได
เดินทางมารวมตัวกันอยูท่ีน่ี ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานสู หมูบาน CAT CAT หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเขาในหมูบานน้ี และชมแปลง
นาขาวแบบขัน้บันได การเดินทางไปหมูบานกาตกาต สามารถเดินทางเทาหรือน่ังรถยนตก็ได ในกรณีท่ีน่ังรถยนต รถนําเท่ียว
จะพาทุกทานมาท่ีหนาหมูบานกาตกาต และจากน้ันจึงเดินเทาเลาะตามไลเขาซ่ึงเป็นถนนของหมูบานเพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยูแบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง

(ลูกคาสามารถนําสิ่งของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เสื่อผา ผาหม รองเทา ขนม เป็นตน)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม หมูบานตะวัน เท่ียวชมทิวทัศนและสะพานขามแมน้ําท่ีทาดวยหวาย ในระหวางการเดินทางไปหมูบานตะวัน ทาน
จะไดชมนาดอน นาขัน้บันได ตลอดเสนทาง นักทองเท่ียวสวนใหญจะเปรียญเปรยการเดินทางไปหมูบานตะวันน้ีวา กินลม ชม
วิว

นําทานเดินทางสู SILVER WATER FALL (น้ําตกสีเงิน) เป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร

ค่ํา

้



วันท่ี 3 ลาวไก - กรุงฮานอย - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา - ทา
อากาศยานนานาชาติโหนยบาย - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคา… เมนูพิเศษ สุกีห้มอไฟ...

พักท่ี MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดับเทียบเทา*

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานตะวัน

นํ้าตกสีเงิน หรือ นําตกซิลเวอร

 บาย

เป็นอีกหน่ึงหมูบานชาวเขาในซาปา ท่ีนักทองเท่ียวสามารถทิวทัศนและสะพานขามแมน้ํา
ท่ีทาดวยหวาย ในระหวางการเดินทางไปหมูบานตะวัน ทานจะไดชมนาดอน นาขัน้บันได
ตลอดเสนทาง นักทองเท่ียวสวนใหญจะเปรียญเปรยการเดินทางไปหมูบานตะวันน้ีวา กิน
ลม ชมวิว

เป็นน้ําตกท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร ไหล
ลัดเลาะลงมาจากหนาผาหินลงมาสรางความสวยงาม นักทองเท่ียวนิยมมายืนถายภาพกัน
เป็นจํานวนมาก เป็นน้ําตกของภูหามโรง ซ้ือมีความสูงมากกวา100เมตร น้ําตกลงมาตาม
ทางซ่ึงแยกน้ําเป็นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็นอันดับตนๆของเวียดนาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ สุกีห้มอไฟ

 MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู เมืองลาวไก ใกลกับดานชายแดนเวียดนาม-จีน ใหทานไดถายรูปเป็นท่ีระลึก สถานท่ีน้ีเป็นยานท่ีชาวเวียดนามและ
ชาวจีนเขาออก เพ่ือคาขาย สงสินคานําเขา และสงออก

นําทานกลับสู เมืองฮานอย ผานทางเสนทางเดิม ระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใชเวลาราว 5 ชัว่โมง เมืองฮานอย มี
ความหมายวา “เมืองท่ีมีแมน้ําไหลผาน” ซ่ึงหมายถึงแมน้ําแดงท่ีไหลผานตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนาม ตัง้อยูทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ปี

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณ และขางๆ ศาลเจามีอาคารหลังเล็กๆ ท่ีมีเตา
สตาฟขนาดใหญ ซ่ึงเป็นเตาท่ีอาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี

ค่ํา

บริการอาหารเย็นดวยขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตลเวียดนามบริการบนรถ)

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู ทาอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย

20.50 น. นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD645

22.45 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

ลาวไก

กรุงฮานอย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับ มณฑล
ยูนนาน ประเทศจีน ทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดไหลโจว ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัด ฮา เกียง และ ทางใตติดกับ จังหวัด ซอน ลา ลักษณะภูมิประเทศ แบงออก
เป็นแบบตางๆ อาทิ หุบเขา ภูเขาตํ่าๆ สูงๆ สลับกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง ยอดเขาฟานซีปัง
ซ่ึงสูงสุด ซ่ึงความสูงระดับน้ีทําใหเป็นยอดเขาท่ีสูงสุดในภูมิภาคอินโดจีน

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนาน้ันเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครัง้คราวตัง้แตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตัง้
อยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี และ
งานหัตถกรรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดหง็อกเซิน

ถนน 36 สายเกา

 บาย

วัดท่ีขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตัง้อยูบนทะเลสาบคืนดาบซ่ึงมีหนาตาท่ีเป็น
เอกลักษณ ถูกสรางขึน้มาเมื่อนานมากๆแลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพ้ืนท่ีเมื่อ 150
ปีท่ีแลว

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุก-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีน้ันก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

 คํ่า



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย

ทาอากาศยานดอนเมือง

 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร ขนมปัง BANH MI

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8.มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
 

การชําระเงิน
1.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองนชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันเวลาทําการ)กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:

่



คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางตองมีอายุไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี : 3,900 บาท** 
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรทานละ 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้
สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทางบริ
ษัทฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ
21 วันกอนการเดินทาง

หมายเหตุ : ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

       ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2.สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3.IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัว
ถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 

3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน

3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 

การยกเลิก
1.กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1.1ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว
่



2.1.2ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3.การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทรถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 


