
#13841 ทวรเวยดนามเหนอ ฮานอย ซาปา นงหบงห 5 วน 4
คืน ยอดเขาฟานซิปน นั่งรถไฟชมเมืองซาปา บิน VN
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงหบิงห ตลาดกกเล๊ียว ภูเขาปากมังกร
โบสถซาปา หมูบานกาตกาต นํ้าตกสีเงิน จตุรัสบาดิงห บานพักลุงโฮ วัดเจดียเสา
เดียว ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย ถนน 36 สาย ฮาลองบก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ลาวไก

Aristo
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 ตลาดกอกเหลียว - ซาปา - ภูเขาฮามรอง - โบสถหินซาปา - ตลาด LOVE MARKET

North
Star
Sapa
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 รถรางสายภูเขาฟานซีปัน - กระเชาไฟฟาฟานซีปัน - เทือกเขาฟานซีปัน - หมูบานชาวเขากัต๊กัต๊ -
น้ําตกสีเงิน (นาตกซิลเวอร) - ตลาด LOVE MARKET

North
Star
Sapa
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย - สะพาน
แสงอาทิตย - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สายเกา - รานผลิตภัณฑจากไผ - รานยา/รานสมุนไพร
เวียดนาม - รานหยกเวียดนาม - นิงหบิงห

Hao
Lu
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

5 ฮาลองบก - วัดไบดิงห - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿4,000

16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,000

14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000



5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ลาวไก

กําหนดการทั้งหมด

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

 กิจกรรม เชา

08.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาเตอร L สายการบินเวียดนาม แอรไลน (VN) เจาหนาท่ีของบ
ริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.55 น. เหินฟาสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนามแอรไลน เท่ียวบินท่ี VN610 (สายการบิน
VIETNAM AIRLINES มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

บาย

13.55 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม รับกระเปาสัมภาระ หลังจากผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองลาวไก ใกลกับชายแดนจีน ตั้งอยูบนระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Aristo Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนอยไบ

ลาวไก

 บาย

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Aristo Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ตลาดกอกเหลียว - ซาปา - ภูเขาฮามรอง - โบสถซาปา - ตลาด
LOVE MARKET

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานถายรูปสัญลักษณท่ี ดานชายแดนเวียดนาม – จีน และเลือกซ้ือสินคา ชายแดนเวียดนาม-จีน สินคาพ้ินเมืองตางๆท่ี
ตลาดกกเล้ียว

นําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา ใชเวลาเพียง 45 นาที เมืองเล็กๆ แหงน้ีเริ่มตนเป็นเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งท่ีฝรั่งเศส
ซ่ึงปกครองเวียดนามอยูในขณะนั้นไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวง
วันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นท่ีรูจักกันในหมูนักทองเท่ียว จึงทําใหปัจจุบันท่ีน่ีไดรับความนิยม
เป็นอยางมาก

บาย

บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ภูเขาปากมังกร หรือภูเขาฮามรอง ซ่ึงเป็นภูเขาอยูกลางเมืองซาปา นักทองเท่ียวสามารถเดินเทาขึ้นไปเพ่ือ
ชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ท่ีมีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็น
ยอดภูเขาท่ีอยูสูงสุดในอินโดจีน จนไดรับฉายาวาเป็น หลังคาแหงอินโดจีน ในระหวางท่ีเดินขึ้นภูเขาฮามรอง นักทองเท่ียว
สามารถแวะชมสวนดอกไม สวนกลวยไม และสวนหินท่ีสวยงามตลอดทางเทา

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี North Star Sapa Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

นําทานถายรูปกับ โบสถซาปา เป็นอีกหน่ึงจุดแลนดมารคของเมืองซาปา เป็นโบสถท่ีเกาแกท่ีสุดในเมืองซาปา สรางขึ้นเมื่อปี
1932 รูปทรงและสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส อิสระทานถายรูปดานนอก

อิสระใหทาน ชอปป้ิงตลาดเลิฟมารเก็ต และเขาโรงแรมท่ีพักตามอัธยาศัย

ตลาดกอกเหลียว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดในเมืองลาวไก ซ่ึงมีสินคามากมายของท้ังเวียดนามและจีน ตั้งแต
ของท่ีระลึกจนถึงเครื่องใชไฟฟา



วันท่ี 3 รถรางสายภูเขาฟานซีปน - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขา
ฟานซีปน - หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต - น้ําตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)
- ตลาด LOVE MARKET

ซาปา
เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก ประมาณ 400กิลโลเมตรจากเมือง
ฮานอย มีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองนั้นเป็นจุดสนใจของนักทอง
เท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ภูเขาฮามรอง บาย

ภูเขาประจําเมืองซาปา ซ่ึงเคยถูกโวทใหเป็น 1 ใน 8 สถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลกเพ่ือชม
พระอาทิตยตกดิน หน่ึงในจุดเดนของเขาลูกน้ีคือ "สวนหิน" ซ่ึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต
กลับเหมือนงานศิลปะชิ้นงามชิ้นนึง สวนตัวภูเขานั้นหนาตาเหมือนมังกรกําลังผงาด
ศีรษะ

โบสถหินซาปา

ตลาด LOVE MARKET

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 North Star Sapa Hotel หรือเทียบเทา

เป็นโบสถประจําเมืองซาปา ท่ีท้ังหลังถูกสรางจากหิน เมื่อปี คส1895 โดยชาวฝรั่งเศสท่ี
เคยมาประจําอยู มีหอระฆัง ท่ีหอยระฆังขนาดครึ่งตันไว ใชเป็นสถานท่ีจัดพิธีทางศาสนา
แหงเมือง

ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) สามารถชมสินคาทองถิ่นและชมบรรดาเหลาชาวเขาได
เดินทางมารวมตัวกันอยูท่ีน่ี ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน น่ังรถไฟเมืองซาปา ทานจะไดพบกับวิวทิวทัศนของเมืองซาปาท่ีเต็มไปดวยความสดชื่น และสูดกล่ินอายธรรมชาติ
ทานยังจะไดพบกับทุงนาขั้นบันไดท่ีเรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ถึงสถานีน่ังกระเชาไฟฟา (รวมคารถไฟรางแลว)

นําทานสู ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเชาไฟฟา ไปยังยอดเขา ซ่ึงเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเชาไฟฟาสริง
สามสาย ยาวท่ีสุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทายอยูสูงจากระดับน้ําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเวลาเดินทาง



ประมาณ 15 นาที

ระหวางทางทานจะไดเห็น น้ําตกสีเงิน และ หมูบานกาต กาต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดท่ีสวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีดาน
บนทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสูจุดสูงสุดของยอดเขาใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ (รวม
คากระเชาฟานซิปันแลว แตไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขา)

บาย

บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานชม หมูบานชาวเขา กาตกาต หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาว
เขาในหมูบานน้ี และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยูแบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง
ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบงาย ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรานวางจําหนายสินคาพ้ืน
เมือง ของท่ีระลึกแกนักทองเท่ียว (ลูกคาสามารถนําสิ่งของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เสื่อผา ผาหม รองเทา ขนม โดย
เฉพาะมามา เป็นตน)

นําทานเดินทางสู น้ําตกสีเงิน เป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูชาบูแซลมอน

อิสระทานเดินชมและชอปป้ิงท่ี ตลาดซาปาเลิฟ ไนทมารเก็ท มีสินคาใหทานเลือก ชอปป้ิงมากมาย ไมวาจะเป็นสินคาพ้ืน
เมือง ของฝาก ขนม กระเปา รองเทา ทานสามารถชอปป้ิงใหอยางจุใจ

พักท่ี North Star Sapa Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

รถรางสายภูเขาฟานซีปน

กระเชาไฟฟาฟานซีปน

เทือกเขาฟานซีปน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสกับประสบการณใหม โดยการน่ังรถไฟสูสถานีฟานซิปัน โดยระหวางทาง
นั้นทานจะไดพบกับทัศนียภาพอันงดงามของสองขางทาง และวิวทิวทัศนของทางรถไฟ
เลียบเขาตามแนวท่ีราบสูง ท่ีจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม

น่ังกระเชาไฟฟาเดินทางขึ้นสูฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน
จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
3,143 เมตร

เป็นภูเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดในประเทศเวียดนามดวยความสูง 3,143 เมตร โดยไดฉายาวา
"หลังคาแหงอินโดจีน" อยูในเมืองซาปา จังหวัดหลาวกาย ในประเทศเวียดนาม ฟานซีปัง
อยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห -
ทําเนียบประธานาธิบดี - สะพานแสงอาทิตย - ทะเลสาบคืนดาบ -
ถนน 36 สายเกา - รานผลิตภัณฑจากไผ - รานยา/ราน
สมุนไพรเวียดนาม - รานหยก - นิงหบิงห

หมูบานชาวเขา กาตกาต ลูกคาสามารถนําสิ่งของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เสื่อผา ผาหม รองเทา ขนม โดยเฉพาะ
มามา เป็นตน

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต

นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)

หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา

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

ตลาด LOVE MARKET คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ เมนู ชาบูแซลมอน

 North Star Sapa Hotel หรือเทียบเทา

ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) สามารถชมสินคาทองถิ่นและชมบรรดาเหลาชาวเขาได
เดินทางมารวมตัวกันอยูท่ีน่ี ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย ผานเสนทางเดิม

นําทานเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห ลานกวางท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศส
เมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 84 ปี

นําทานถายรูปดานหนาท่ี สุสานโฮจิมินห (ถายรูปดานนอก)

นําทานชม ทําเนียบประธานาธิบดี อาคารทาดวยสีเหลืองท้ังหลัง ปัจจุบันเป็นสถานท่ีรับรองแขกบานแขกเมือง และเดินเทา
ตอไปผานสวนอันรมรื่นเขียวขจีไปดวยตนไมใหญนอยท่ีลุงโฮปลูกไว ไปชม บานพักลุงโฮ ท่ีสรางดวยไมท้ังหลัง ยกพ้ืนสูงมี
ใตถุนเหมือนบานไทยสมัยกอน เป็นท่ีพักผอนและตอนรับแขก ชั้นบนเป็นหองทํางานและหองนอน

บาย

่



บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟต SEN

นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย นําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ท่ีมีตํานานเลาขานวาในสมัยท่ี
เวียดนามทําสงครามสูรบกับจีน กษัตริยแหงเวียดนามไมเคยรบชนะจีนไดเลย ทําใหเกิดความทอแท เมื่อมาลองเรือท่ีทะเลสาบ
แหงน้ีไดมีปาฏิหารย เตาขนาดใหญมากไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค และเมื่อพระองคนําดาบไปตอสูกับจีนก็ไดชัยชนะกลับมา
ทําใหบานเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองคก็ไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงน้ี

นําทานชอปป้ิง ถนน 36 สาย ท่ีขายสินคาหลากหลายประเภท ท้ังของท่ีระลึก ของกิน ของใช อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบ
ญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเปากอปป้ีย่ีหอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong, ADIDAS, THE NORTH
FACE เป็นตน

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองนิงบิงห เมืองเกาแกท่ีมีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแปลกตา ท้ังเทือกเขา เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา99 ยอด
จึงถือกันวาเป็นเมืองศักดิส์ิทธิ ์คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นท่ีน่ีเป็นแหงแรกในการศึก เดียนเบียนฟู

ระหวางทางนําทานชมสินคา otop รานเย้ือไผ-สมุนไพร หยกและเครื่องประดับ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

พักท่ี Hao Lu Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

ฮานอย

จัตุรัสบาดิงห

สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห

ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

เป็นสถานท่ีท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหประกาศความเป็นเอกราชใหแกเวียดนามจาก
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1945 และตัวจัตุรัสนั้นถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุมปฏิวัติ ท่ีไดขับไลชาว
ฝรั่งเศสท่ีมายึดครองเวียดนาม

เป็นอนุสรณท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห ซ่ึงอยูใจกลางเมืองฮานอย
ไมไกลจากจัตุรัสบาดิงห เป็นสถานท่ีท่ีทานไดยืนประกาศเอกราชใหกับประเทศเวียดนาม

ทําเนียบน้ีตั้งอยูในเมืองฮานอย เคยเป็นท่ีทํางานของคนมีอํานาจสูงสุดอินโดจีน มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงโคโลเนียลทาสีเหลืองท้ังหลังท่ีฝรั่งเศสสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1901
ปัจจุบันเป็นท่ีรับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทําเนียบมีสวนดอกไมและสระน้ําท่ีมี
บรรยากาศอันรมรื่น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ เมนู บุฟเฟต SEN



 เที่ยง

สะพานแสงอาทิตย

ทะเลสาบคืนดาบ

ถนน 36 สายเกา

 บาย

หรือ ทะเลสาบฮหวานเกีย๊ม เป็นทะเลสาบน้ําจืดและสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีมีชื่อเสียง
ใจกลางกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม น้ําในทะเลสาบฮหวานเกีย๊มโดยปกติจะเป็นสีเขียว
ปัจจุบัน ทะเลสาบฮหวานเกีย๊มกลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวแบบพักผอนหยอนใจของชาว
ฮานอย โดยมีการสรางเป็นสวนสาธารณะลอมรอบ และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวมีชื่อเสียง
อีกแหงของฮานอย

ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ซ่ึงเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว แตเพราะตํานานท่ีวากัน
วา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับบนเรือใน
ทะเลสาบ ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพ่ือเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักรพรรดิเล
เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในน้ํา จึงไดชื่อใหมวา ทะเลสาบคืน
ดาบ

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุกร-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีนั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

รานผลิตภัณฑจากไผ

รานยา/รานสมุนไพรเวียดนาม

รานหยกเวียดนาม

 คํ่า

ใหชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตจากไผ

เลือกชม เลือกซ้ือยาหรือสมุนไพรของเวียดนามกันไดตามอัธยาศัย

เลือกชม และเลือกซ้ือซ้ือหยกของเวียดนามกันไดตามอัธยาศัย



วันท่ี 5 ฮาลองบก - วัดไบดิงห - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห (ถายรูปดานนอก)

นิงหบิงห

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hao Lu Hotel หรือเทียบเทา

เป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแปลกตา ท้ังเทือกเขา
เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเป็นเมือง
ศักดิส์ิทธิ ์คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นท่ีน่ีเป็นแหงแรกในการศึกเดียน
เบียนฟู

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮาลองบก เป็นแหลงทองเท่ียว ท่ีตั้งอยูทางตอนใตของสามเหล่ียมปากแมน้ํา
แดง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีท้ังภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา และยังถูกลอมรอบ
ดวยผาสูงชัน และยังมีรองรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสมัยโบราณ ทําใหสถานท่ีแหงน้ีไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

นําทานสักการะ วัดบายดิงห วัดเกาแกคูบานคูเมืองของนครหลวงเกา ท่ีมีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงของประเทศ
เวียดนามเป็นอยางมาก รวมท้ัง เป็นวัดท่ีใหญสุดในอาเซียนดวย มีความสวยแปลกตา สรางถูกหลักฮวงจุยแทๆ คือ ดานหนาเป็น
น้ํา และดานหลังเป็นเขา มีเทือกเขาตั้งอยูมากมาย มีทุงนา ทองน้ํา ท่ีมีแตสีเขียวสดใส บริเวณดานขางๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซ่ึง
มีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายท้ังหมด 2,000 องค

นอกจากน้ี ยังมีหอระฆัง อาคารเจาแมกวนอิม วิหารเจาแมกวนอิมพันกร เป็นวัดท่ีเคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายชวงอายุ
คน

บาย

บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

ไดเวลาอันสมควร นําทานกลับสู สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ

16.05 น. นําทานเหินฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียนนาม แอรไลน เท่ียวบินท่ี VN619 (สายการบิน
VIETNAM AIRLINES มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ค่ํา

18.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ฮาลองบก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮาลองบก “Halong Bay on Land” ฮาลองบกอยูท่ีเมืองนิงหบิงห (Ninh Binh) เมือง
ประวัติศาสตรเกาแกเมืองหน่ึงของเวียดนาม และพ้ืนท่ีสวนใหญเป็นพ้ืนท่ีชุมน้ํา มีแมน้ํา
ลําคลองตาง ๆ มีภูเขาหินปูนตั้งตระหงานรายลอมอยูมากมาย ลักษณะคลายกับฮาลอง
เบย แตท่ีน่ีเป็นน้ําจืดและน่ังเรือพาย ไมใชขึ้นเรือลําใหญเหมือนอยางท่ีฮาลองเบย จาก
ฮานอยตองน่ังรถมาทางใตราว 100 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพ่ือมาเท่ียวฮา
ลองบก



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

วัดไบดิงห
วัดไบดิงห Bai Dinh เป็นวัดใหญท่ีสุดในเวียดนาม หรืออาจบอกวาใหญท่ีสุดในเอเซียน้ีก็
เป็นได วัดไบดิงห เป็นศูนยรวมชาวพุทธจากทุกภูมิภาคมารวมกัน วัดเกาแกคูบานคูเมือง
ของนครหลวงเกา วัดน้ีมีประวัติอันยาวนาน มีชื่อเสียง และเป็นท่ีเคารพบูชาของชาว
เวียดนามหลายชวงอายุคน วัดไบดิงห Bai Dinh เป็นวัดศูนยรวมทางจิตวิญญาณและ
วัฒนธรรมท่ีมีความซับซอนของวัดทางพุทธศาสนา ท่ีอยูบนภูเขาใน อําเภอGia Vien
จังหวัด Ninh Binh ประเทศเวียดนาม ประกอบไปดวยวัดเกาแกท่ีเป็นตนฉบับและเป็นวัด
ขนาดใหญท่ีสรางขึ้นใหม มันเป็นเรื่องท่ีมีความซับซอนท่ีใหญท่ีสุดของวัดทางพุทธศาสนา
ในเวียดนามและไดกลายเป็นสถานท่ียอดนิยมสําหรับผูแสวงบุญชาวพุทธจากท่ัวเวียดนาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานนอยไบ บาย

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันเวลาทําาร) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-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 รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 

่ ่



คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท**

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการชําระคาตั๋วใหกับทางสายการบินเรียบรอยแลว 

โปรดอานขอความใหครบถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําท้ังหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบให
กับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบิน ดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปา
ติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 

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

3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

2.4 ท้ังน้ีทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

่ ้ ่ ่



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

4. 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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน


