#15936 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงหบิงห 5 วัน 4
คืน ยอดเขาฟานซิปน หมูบานกั๊ตกั๊ต ฮาลองบก บิน VN
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงหบิงห ตลาดกกเลี๊ยว ตลาดเลิฟมารเก็ต
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นํ้าตกสีเงิน ตลาดซาปาเลิฟไนทมารเก็ท ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย ชอปปงถนน 36 สาย

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานนอยไบ - ฮานอย - ลาวไก





โรงแรม



Aristo Hotel
หรือเทียบเทา



North Star
Sapa Hotel
หรือเทียบเทา



North Star
Sapa Hotel
หรือเทียบเทา

2

ตลาดกอกเหลียว - ซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET - โบสถหินซาปา

3

รถรางสายภูเขาฟานซีปัน - กระเชา ไฟฟ า ฟานซีปัน - เขาฟานซีปัน - หมูบา นชาวเขากัต
๊ กัต
๊ นํ ้า ตกสีเงิน (นา ตกซิลเวอร) - ตลาด LOVE MARKET

4

ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สายเกา - รา นผลิตภัณฑจ าก
ไผ - รา นยา/รา นสมุนไพรเวียดนาม - รา นหยกเวียดนาม - นิงหบิงห







Hao Lu
Hotel หรือ
เทียบเทา

5

ลองเรือฮาลองบก - ทา อากาศยานนอยไบ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-









กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

9 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

14 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

16 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

21 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

23 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

28 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿3,900

6 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿3,900

11 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿3,900

19 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿3,900

24 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿3,900

1 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

9 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

11 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

18 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

25 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65

฿15,999

฿15,999

฿15,999

฿3,900

1 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿3,900

8 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,900

13 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿3,900

20 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿3,900

29 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿3,900

5 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿3,900

10 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿3,900

17 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿3,900

26 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿3,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย ลาวไก
เชา
08.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาเตอร L สายการบินเวียดนาม แอรไลน (VN) เจาหน าที่ขอ
งบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
11.55 น. นํ าทานเดินทางสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VN610 (ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง บน
เครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
บาย
13.55 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม รับกระเป าสัมภาระ หลังจากผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง
นํ าทานเดินทางสู เมืองลาวไก ใกลกับชายแดนจีน ตั้งอยูบนระดับความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Aristo Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ฮานอย
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนื อ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหน านั ้นเคยเป็ นเมืองหลวงของพื้นที่
เวียดนามในปั จจุบันเป็ นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝั่ งขวาของแมนํ้าแดง อุต สาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัต ถกรรม

ลาวไก
เป็ นเมืองที่อยูทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับมณฑล
ยูนนาน ประเทศจีนทางดานทิศเหนื อ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดไหลโจว ทิศตะวันออกติด
กับจังหวัดฮาเกียง และ ทางใตต ิดกับจังหวัดซอนลา ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเป็ นแบบ
ตางๆ อาทิ หุบเขา ภูเขาตํ่าๆ สูงๆ สลับกัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Aristo Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ตลาดกอกเหลียว - ซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE
MARKET - โบสถหินซาปา
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานถายรูปสัญลักษณที่ ดานชายแดนเวียดนาม – จีน และเลือกซื้อสินคา ชายแดนเวียดนาม-จีน สินคาพิ้นเมืองตางๆที่
ตลาดกกเลี้ยว
นํ าทานเดินทางตอสู เมืองซาปา ใชเวลาเพียง 45 นาที เป็ นเมืองเล็กๆ ที่นี่ไดรับความนิ ยมเป็ นอยางมาก นอกจากบรรยากาศ
แลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณนี้ ก็มีวิถ ีชีวิต ที่นาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัว
อยางมีเสน ห นอกจากนี้ ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับนํ้ าทะเล
บาย
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ่งเป็ นภูเขาอยูกลางเมืองซาปา นั กทองเที่ยวสามารถเดินเทาขึ้นไปเพื่อ
ชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ที่มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็ น
ยอดภูเขาที่อยูสูงสุดในอินโดจีน จนไดรับฉายาวาเป็ น หลังคาแหงอินโดจีน ในระหวางที่เดินขึ้นภูเขาฮามรอง นั กทองเที่ยว
สามารถแวะชมสวนดอกไม สวนกลวยไม และสวนหินที่สวยงามตลอดทางเทา
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ North Star Sapa Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา
อิสระทานชอปปิ้ ง ตลาดเลิฟมารเก็ต และเขาโรงแรมที่พักตามอัธยาสัย ภายในตลาดทานจะไดพบกับ โบสถซาปา เป็ นอีกหนึ่ ง
จุดแลนดมารคของเมืองซาปา เป็ นโบสถที่เกาแกที่สุดในเมืองซาปาสรางขึ้นเมื่อปี 1932 รูปทรงและสถาปั ต ยกรรมของฝรั่งเศส



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดกอกเหลียว
เป็ นตลาดที่ใหญที่สุดในเมืองลาวไก ซึ่งมีสินคามากมายของทั้งเวียดนามและจีน ตั้งแต
ของที่ระลึกจนถึงเครื่องใชไฟฟ า

ซาปา
เป็ นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยูหางไปประมาณ 400 กิโลเมตร
จากเมืองฮานอย เมืองนี้ มีธรรมชาติที่สวยงาม แตวิถ ีชีวิต ของชาวพื้นเมืองนั ้นเป็ นจุด
สนใจของนั กทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ภูเขาฮามรอง
เป็ นภูเขาประจําเมืองซาปา ซึ่งเคยถูกโวตใหเป็ น 1 ใน 8 สถานที่ที่สวยที่สุดในโลกเพื่อชม
พระอาทิต ยต กดิน หนึ่ งในจุดเดนของเขาลูกนี้ คือ "สวนหิน" ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต
กลับงดงามเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่ ง



คํ่า

ตลาด LOVE MARKET
เป็ นตลาดที่นักทองเที่ยวสามารถเดินชมสินคาทองถิ่น และบรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทาง
มารวมตัวกันอยูที่นี่ ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ

โบสถหินซาปา
เป็ นโบสถประจําเมืองซาปา ที่ทั้งหลังถูกสรางจากหิน เมื่อปี คส1895 โดยชาวฝรั่งเศสที่
เคยมาประจําอยู มีหอระฆัง ที่หอยระฆังขนาดครึ่งตันไว ใชเป็ นสถานที่จัดพิธีทางศาสนา
แหงเมือง

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 North Star Sapa Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3

รถรางสายภูเขาฟานซีปน - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขา
ฟานซีปน - หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต - นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)
- ตลาด LOVE MARKET



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทาน นั่ งรถไฟเมืองซาปา ทานจะไดพบกับวิวทิวทัศน ของเมืองซาปาที่เต็มไปดวยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ
ทานยังจะไดพบกับทุงนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็ นขั้นสวยงาม ถึงสถานี นั่งกระเชาไฟฟ า
นํ าทานสู ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเชาไฟฟ า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็ นระบบกระเชาไฟฟ าสริง
สามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานี สุดทายอยูสูงจากระดับนํ้ าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที
ระหวางทางทานจะไดเห็น นํ้ าตกสีเงิน และ หมูบานกาต กาต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานี ดาน
บนทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสูจุดสูงสุดของยอดเขาใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ (รวม
คากระเชาฟานซิปันแลว แตไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขาประมาณ 80,000 VND/ขา)
บาย
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม หมูบานชาวเขา กาตกาต หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยูของชาว
เขาในหมูบานนี้ และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได (ทานสามารถนํ าสิ่งของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เสื่อผา ผาหม
รองเทา ขนม อาหารแหงอยางบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เป็ นตน)
นํ าทานเดินทางสู นํ้ าตกสีเงิน เป็ นนํ้ าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร พิเศษ ... เมนูชาบูแซลมอน
อิสระทานเดินชมและชอปปิ้ งที่ ตลาดซาปาเลิฟ ไนทมารเก็ท มีสินคาใหทานเลือก ชอปปิ้ งมากมาย ไมวาจะเป็ นสินคาพื้น
เมือง ของฝาก ขนม กระเป า รองเทา ทานสามารถชอปปิ้ งใหอยางจุใจ
พักที่ North Star Sapa Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รถรางสายภูเขาฟานซีปน
นํ าทานสัมผัสกับประสบการณใหม โดยการนั่ งรถไฟสูสถานี ฟานซิปัน โดยระหวางทาง
นั ้นทานจะไดพบกับทัศนี ยภาพอันงดงามของสองขางทาง และวิวทิวทัศน ของทางรถไฟ
เลียบเขาตามแนวที่ราบสูง ที่จะทําใหทานประทับใจมิรูลืม

กระเชาไฟฟาฟานซีปน
นั่ งกระเชาไฟฟ าเดินทางขึ้นสูฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด
จีน จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร ระหวาทางขึ้นจะไดเห็นวิวของเมืองซาปาและแนวเทือกเขาสูงอัน
สวยงามจากมุมสูง

เขาฟานซีปน
เป็ นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนื อระดับ
นํ้ าทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ที่นี่ไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน"



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต
เป็ นหมูบานชาวเขาที่มีช่ อ
ื เสียงของซาปา ตั้งอยูที่เชิงเขา Muong Hoa หางจากเมืองซาปา
ไปเพียง 3 กิโลเมตร หมูบานนี้ กอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ
Dzao หลายเผามารวมกันจากพื้นที่ภูเขาอื่นๆ ในเวียดนามเหนื อ พวกเขาเริ่มปลูกขาวและ
ขาวโพดในภูมิภาคเชนเดียวกับการทอผาและงานหัต กรรมตางๆ ที่นี่ถ ือเป็ นสถานที่ทอง
เที่ยวแลนมารคที่พลาดไมไดหากไดมาเยือนซาปา

นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)
เป็ นนํ้ าตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร ไหล
ลัดเลาะลงมาจากหน าผาหินลงมาสรางความสวยงาม นั กทองเที่ยวนิ ยมมายืนถายภาพกัน
เป็ นจํานวนมาก เป็ นนํ้ าตกของภูหามโรง ซื้อมีความสูงมากกวา100เมตร นํ้ าตกลงมาตาม
ทางซึ่งแยกนํ้ าเป็ นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็ นอันดับตนๆของเวียดนาม



ตลาด LOVE MARKET

คํ่า

เป็ นตลาดที่นักทองเที่ยวสามารถเดินชมสินคาทองถิ่น และบรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทาง
มารวมตัวกันอยูที่นี่ ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบูแซลมอน
 North Star Sapa Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

ยอดเขาฟานซิปัน รวมคากระเชาฟานซิปันแลว แตไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขาประมาณ 80,000 VND/ขา

ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สาย
เกา - รานผลิตภัณฑจากไผ - รานยา/รานสมุนไพรเวียดนาม รานหยกเวียดนาม - นิงหบิงห
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย ผานเสนทางเดิม ฮานอย เป็ นเมืองหลวงหนึ่ งเดียวของเวียดนามในปั จจุบัน
บาย
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัต ตาคาร พิเศษ เมนูบุฟเฟ ต อาหารนานาชาติ SEN (ขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงรานอาหารในกรณีที่
รานปิ ด หรือเกิดเหตุสุดวิสัย)
นํ าทานขาม สะพานแสงอาทิต ย
นํ าทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีต ํานานเลาขานวาในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสูรบกับจีน
กษัต ริยแหงเวียดนามไมเคยรบชนะจีนไดเลย ทําใหเกิดความทอแท เมื่อมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงนี้ ไดมีปาฏิหารย เตาขนาดใหญ
มากไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค และเมื่อพระองคนําดาบไปตอสูกับจีนก็ไดชัยชนะกลับมาทําใหบานเมืองสงบสุข เมื่อสงคราม
สิ้นสุดพระองคก็ไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี้
้

้

่

้

่

่

จากนั ้นชอปปิ้ ง ถนน 36 สาย ที่ขายสินคาหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบ
ญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป ากอปปี้ ยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong, ADIDAS, THE NORTH
FACE เป็ นตน
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองนิ งบิงห เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมนํ้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา “ฮาลองบก” เป็ นเมืองที่มีภูมิทัศน แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนิ นเขาหินปูน ที่ราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99
ยอด จึงถือกันวาเป็ นเมืองศักดิส
์ ิทธิ ์ คณะปฏิวัต ิของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็ นแหงแรกในการศึก เดียนเบียนฟู
ระหวางทางนํ าทานชมสินคา otop รานเยื้อไผ-สมุนไพร หยกและเครื่องประดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
พักที่ Hao Lu Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮานอย
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนื อ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหน านั ้นเคยเป็ นเมืองหลวงของพื้นที่
เวียดนามในปั จจุบันเป็ นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝั่ งขวาของแมนํ้าแดง อุต สาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัต ถกรรม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ ต อาหารนานาชาติ SEN

สะพานแสงอาทิตย
เป็ นสะพานสีแดงสดที่ต ั้งอยูทามกลางทะเลสาบคืนดาบ ชื่อของสะพานไดมาจาก “สถานที่
แสงอาทิต ยสองถึงในยามเชา” ซึ่งเหงวียน วัน ซิว (Nguyễn Văn Siêu) กวีและนั ก
คนควาวัฒนธรรมเวียดนามในชวงศตวรรษที่ 19 ไดมาดําเนิ นการสรางไวเมื่อปี 1865 โดย
ตัวสะพานเชื่อมตอระหวางริมฝั่ งกับเกาะเนิ นหยก สะพานแหงนี้ ถ ือเป็ นเอกลักษณอีก
แหงหนึ่ งของกรุงฮานอย

ทะเลสาบคืนดาบ
เป็ นทะเลสาบที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ซึ่งเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบนํ้ าเขียว แตเพราะ
ตํานานที่วากันวา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับ
บนเรือในทะเลสาบ ไดมีต ะพาบยักษมาขอดาบคืนเพื่อเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักร
พรรดิเล เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในนํ้ า จึงไดช่ อ
ื ใหมวา
ทะเลสาบคืนดาบ

ถนน 36 สายเกา
เป็ นถนนที่มีประวัต ิความเป็ นมาหลายรอยปี ซึ่งเย็นวันศุกร-อาทิต ย จะมีต ลาดยามคํ่าคืน
ซึ่งมีของขายมากมาย ซึ่งเมื่อกอนจะขายของเน นทางหัต ถกรรม แตสมัยนี้ นั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย



คํ่า

รานผลิตภัณฑจากไผ
ใหชมและเลือกซื้อผลิต ภัณฑต างๆ ที่ผลิต จากไผ

รานยา/รานสมุนไพรเวียดนาม
เลือกชม เลือกซื้อยาหรือสมุนไพรของเวียดนามกันไดต ามอัธยาศัย

รานหยกเวียดนาม
เลือกชม และเลือกซื้อซื้อหยกของเวียดนามกันไดต ามอัธยาศัย

นิงหบิงห
เป็ นเมืองที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมนํ้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือฮาลองบก เป็ นเมืองที่มีภูมิทัศน แปลกตา ที่มีทั้งเทือก
เขา เนิ นเขาหินปูน ที่ราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเป็ น
เมืองศักดิส
์ ิทธิ ์ นอกจากนี้ คณะปฏิวัต ิของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็ นแหงแรก
ในการศึกเดียนเบียนฟู
 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Hao Lu Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

ขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงรานอาหารในกรณีที่รานปิ ด หรือเกิดเหตุสุดวิสัย

ฮาลองบก - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิ งหบิงห หรือ ฮาลองบก เป็ นแหลงทองเที่ยว ที่ต ั้งอยูทางตอนใตของสามเหลี่ยมปากแมนํ้า
แดง ในจังหวัดนิ งบิ่งห เป็ นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน อันงดงามของยอดเขาหินปูน แมนํ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตนํ้า
และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานที่แหงนี้ งดงาม และยังมีรองรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานที่แหงนี้ ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
บาย
่

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัต ตาคาร
ไดเวลาอันสมควร นํ าทานกลับสู สนามบินนอยไบ เมืองฮานอยเพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
16.05 น. นํ าทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN619
คํ่า
18.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือฮาลองบก
ฮาลองบกอยูที่เมืองนิ งหบิงห เมืองประวัต ิศาสตรเกาแกเมืองหนึ่ งของเวียดนาม และพื้นที่
สวนใหญเป็ นพื้นที่ชุมนํ้ า มีแมนํ้าลําคลองตาง ๆ มีภูเขาหินปูนตั้งตระหงานรายลอมอยู
มากมาย ลักษณะคลายกับฮาลองเบย แตที่นี่เป็ นนํ้ าจืดและนั่ งเรือพาย ไมใชขึ้นเรือลําใหญ
เหมือนอยางที่ฮาลองเบย ระหวางทางลองเรือนั กทอออเที่ยวจะไดชมบรรยากาศธรรมชาติ
อันสุดงดงามของภูเขา พื้นชุมนํ้ า และทุงนา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหน าทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
่

่

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ราคา 3,900 บาท
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหน าทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้ง
สิ้น เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการชําระคาตั๋วใหกับทางสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหครบถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพื่อประโยชน แกต ัวทานเอง
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบให
กับสายการบินเป็ นที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ
ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนํ าแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบิน ดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนํ าใสกระเป า
ติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ าน อยกวา 20,000 mAh หรือน อยกวา 100 Wh สามารถนํ าขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนํ าขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. หามนํ าแบตเตอรี่สํารองใสกระเป าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
2.4 ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวเชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
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3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

