
 

 

รหัสทัวร ZET1901313 

ทัวรเวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงหบิงห 5 วัน 3 คืน (VZ) 
จัตุรัสบาดิงห   สุสานโฮจิมินห   เกาะไกชน   ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮาลองบก 

ถํ้าสวรรค   CAT CAT VILLAGE   น้ําตกสีเงิน   ภูเขาปากมังกร 

ยอดเขาฟานซิปน   สะพานแสงอาทิตย   วัดหงอกเซิน   ทะเลสาบคืนดาบ 

ชอปปم�งถนน 36 สาย   ตลาดซาปาเลิฟ ไนทมารเก็ท   ฮาลอง ไนท มารเก็ต 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง  – เมืองไฮฟอง – เมืองฮา
ลอง – ฮาลองไนท มารเก็ต         (-/-/D) 

12.30  พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน 
VIETJET AIR โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 

15.20  นําทานเหินฟ�าสู เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินที่ VJ906 
17.15   เดินทางถึง ทาอากาศยานแคท บิ เมืองไฮฟอง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับ

กระเป�าสัมภาระเรียบรอย  
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) 
 นําทานเดินทางสู เมืองฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ระหวางเดินทางชื่นชม

ธรรมชาติ ผานชนบทของเวียดนาม สองฝم�งสวนใหญจะเปนนาขาวสีสันสวยงามตางกันไปตาม
ฤดูกาล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) 

 

 
 
จากน้ันอิสระใหทุกทานเลือกซื้อสินคาที่ ฮาลอง ไนท มารเก็ต มีสินคาพื้นเมือง
เวียดนามและสินคาจากจีนใหทานไดเลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก เชน 
กระเป�าผาไหม ไมหอมแกะสลัก เสื้อผา ผาพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ 

พักที่ NEW STAR HOTEL / CITYBAY HOTEL / KENNY HOTEL ห รื อ ร ะ ดั บ
เทียบเทา 

 



 

 

วันที่สอง เมืองฮาลอง – ทาเรือโหงไก – ลองเรืออาวฮาลอง เบย – ถํ้านางฟ�า – เกาะไกชน – 
เมืองนิงหบิงห – ลองเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
เดินทางไป ทาเรือโหงไก ที่เชาตรูแบบนี้จะพลุกพลานไปดวยผูคน รถบัสเล็กใหญ 
ที่มาสงนักทองเที่ยวขึ้นเรือ เรือจะเปนเรือไมโบราณ มีหองน้ํา หองครัว และดาดฟ�า
ชมวิว เรือออกจากทามุงหนาไปชมถํ้า เรือจะจอดใหลง และออกไปรอรับทานอีกทา
หน่ึงโดยไมวกกลับมาที่เดิม  
 

 
 
นําทานลองเรืออาว ฮาลอง เบย เชิญทานสัมผัสความงดงามและความสมบูรณแบบ
ของอาวฮาลอง จนทําใหไดรับการขึ้นทะเบียน เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคการ
ยูเนสโกเมื่อป พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยเกาะ
หินปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม  ผานเกาะตางๆ 
ที่มีรูปรางแปลกตา อาวฮาลองน้ันประกอบไปดวยเกาะเล็ก เกาะนอยจํานวนกวา 1,000 
เกาะ 

  จากนั้นนําทานชม ถํ้าสวรรค ภายในถํ้างดงาม มีหินรูปทรงตางๆ ประดับไปดวยไฟ
หลากหลายสีสัน ทําใหมองเห็นเปนรูปทรงตางๆ กันไปตามจินตนาการ เชน มังกร 
หงส เตา เสือ นกกระเรียน คูรัก ฯลฯ และกลับไปขึ้นเรือตอ ลองเรือไปชมความงาม
ของเกาะนอยใหญที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยูพันกวาเกาะในอาว ซึ่งยูเนส



 

 

โกประกาศใหเปนมรดกโลกเมื่อ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลทของที่น่ีเรือจะผานให
ทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ เกาะไกชน สัญลักษณของอาวฮาลอง 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเรือ พิเศษ !! เมนูซีฟู�ด+ไวนแดง (3) 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง เมืองนิงบิงห เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทาง
ธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา “ฮาลองบก” เปนเมืองที่
มีภูมิทัศนแปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา
99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นที่น่ี
เปนแหงแรกในการศึก เดียนเบียนฟู ระหวางทางนําทานชมสินคา otop รานเยื้อไผ-
สมุนไพร หยกและเครื่องประดับ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮาลองบก เปนแหลงทองเที่ยว ที่ตั้งอยู
ทางตอนใตของสามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห เปนพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอัน
งดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา และยังถูก
ลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานที่แหงน้ีงดงามนาชม และยังมีรองรอยทางโบราณคดี
ที่เผยใหเห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานที่แหงน้ีไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นําทานลงเรือลองไปตามสายธารแหง
ธาราที่ไหลเย็น ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝم�งแมน้ํา 
ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หวางการเดินทางหลายทานเปรียบ
เหมือน กุยหลินของจีน หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับการ น่ังเรือ ลองผานทองน้ํา 



 

 

และถํ้าตางๆภายในบริเวณทานจะได ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูก
หูลูกตา สองขางทางเปนทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกันไป ความประทับใจที่ไดจากการ
มาเที่ยวชม เปนสถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแหงหน่ึงของเวียตนาม 
ทวิทศันความสวยงามของที่น้ีไดรับการรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ  และยังเปนสถานที่ใช
ถายทําภาพยนต KONG SKULL ISLAND  
 

 
 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮานอย ตั้งอยูตอนตนอยูบนลุมแมน้ําแดง ปฐมกษัตริย
ราชวงศลี้สถาปนาขึ้นเปนเมืองหลวงในป พ.ศ. 1553 โดยใชชื่อวา ทังล็อง แปลวา มังกร
เหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริยราชวงศเหงียนไดยายเมือหลวงไปอยูเมืองเวเมื่อตก
เปนสวนหน่ึของอินโดจีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเปนเมืองหลวงอยางเปนทางการอีกครั้ง
ใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรับเอกราชในป พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเปน
สองประเทศ โดยฮานอยเปนเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 
จึงเปนเมืองหลวงหน่ึงเดียวของเวียดนามในปจจุบัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4) 
พักที่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD 

HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ดานชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมูบาน
ชาวเขา กาตกาต  นํ้าตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มารเก็ต (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 นําทานออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขาสู เมืองลาวไก  ใกลกับชายแดนจีน 

ตั้งอยูบนระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาว
เย็นตลอดทั้งป ใหทานไดถายรูปบริเวณ ดานชายแดนเวียดนาม-จีน (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
หลังอาหารเท่ียงนําทานเดินทางตอไปยังเมือง เมืองซาปา ใชเวลาเพียง 45 นาที เมือง
ซาปา เปนเมืองเล็กๆ แหงน้ีเริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครอง
เวียดนามอยูในขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเริ่มมี
ชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่ม
เปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว จึงทําใหปจจุบันที่ น่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตที่นาสนใจ พื้นที่ใน
ซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาที่ทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากน้ียังมี
เทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ําทะเล 

 
 

นําทานชม หมูบานชาวเขา กาตกาต หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขาเผามง
ดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ี และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได การ
เดินทางไปหมูบานกาตกาต สามารถเดินทางเทาหรือน่ังรถยนตก็ได ในกรณีที่น่ังรถยนต 
รถนําเที่ยวจะพาทุกทานมาที่หนาหมูบานกาตกาต  และจากน้ันจึงเดินเทาเลาะตามไลเขา



 

 

ซึ่งเปนถนนของหมูบานเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูแบบมีความสุขของประชาชน
ชาวเขาพื้นเมือง ที่พ่ึงพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบงาย ตลอดการเดินทางเทาจะ
มีบานเรือนของชาวเขาที่เปดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว 
(ลูกคาสามารถนําสิ่งของไปบริจาคแกเด็กชาวเขาได อาทิเชน เสื่อผา ผาหม รองเทา 
ขนม โดยเฉพาะมามา เปนตน) 
 

 
 

นําทานเดินทางสู นํ้าตกสีเงิน เปนน้ําตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขา
ฟานซีปน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร 
นําทานเดินทางสู ภูเขาปากมังกร ซึ่งเปนภูเขาอยูกลางเมืองซาปา นักทองเที่ยว
สามารถเดินเทาขึ้นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา ชมเทือกเขา
เลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟง ที่มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเปนยอดภูเขาที่
อยูสูงสุดในอินโดจีน จนไดรับฉายาวาเปน หลังคาแหงอินโดจีน ในระหวางที่เดินขึ้น
ภูเขาฮามรอง นักทองเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม สวนกลวยไม และสวนหินที่
สวยงามตลอดทางเทา 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูสุกี้หมอไฟ (7) 
 

 



 

 

 หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอย อิสระทานเดินชมและชอปปم�งที่ ตลาดซาปาเลิฟ 
ไนทมารเก็ท มีสินคาใหทานเลือก ชอปปم�งมากมาย ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง ของฝาก 
ขนม กระเป�า รองเทา ทานสามารถชอปปم�งใหอยางจุใจ 

พักที่ HOLIDAY SAPA HOTEL / SAPA DIAMOND HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี่ เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเชาไฟฟ�า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปน – 

เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 
สาย (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
จากน้ันนําทาน นั่งรถไฟเมืองซาปา ทานจะไดพบกับวิวทิวทัศนของเมืองซาปาที่เต็มไป
ดวยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ ทานยังจะไดพบกับทุงนาขั้นบันไดที่เรียงราย
เปนขั้นสวยงาม ถึงสถานีน่ังกระเชาไฟฟ�า (รวมคารถรางแลว) 

 

 
 
จากน้ันนําทานสู ยอดเขาฟานซิปน โดย กระเชาไฟฟ�า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน 
"หลังคาอินโดจีน" เปนระบบกระเชาไฟฟ�าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 
6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทายอยูสูงจากระดับน้ําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที ระหวางทางทานจะไดเห็น น้ําตกสีเงิน และ หมูบานกาต กาต ในมุมสูง
ชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีดานบนทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศหนาว



 

 

เย็นและสวยงาม เดินขึ้นสูจุดสูงสุดของยอดเขาใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ (รวมคา
กระเชาฟานซิปนแลว แตไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขา) 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 

นําทานเดินทางกลับสู  เมืองฮานอย ผานเสนทางเดิม หลังจากน้ันนําทานชม 
ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตํานานเลาขานวาในสมัยที่
เวียดนามทําสงครามสูรบกับจีน กษัตริยแหงเวียดนามไมเคยรบชนะจีนไดเลย ทําให
เกิดความทอแท เม่ือมาลองเรือท่ีทะเลสาบแหงน้ีไดมีปาฏิหารย เตาขนาดใหญมากได
คาบดาบวิเศษมาใหพระองค และเมื่อพระองคนําดาบไปตอสูกับจีนก็ไดชัยชนะ
กลับมาทําใหบานเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองคก็ไดนําดาบมาคืน ณ 
ทะเลสาบแหงน้ี 
 

 
 



 

 

นําทานชม สะพานแสงอาทิตย ขามไปสูเกาะหยกชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายใน
ประกอบดวยศาลเจาโบราณ และขางๆ ศาลเจามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเตาสตาฟขนาด
ใหญ ซึ่งเปนเตาที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งอานุ
สาวรียของ ตรันคว็อกตวน ซึ่งเปนแมทัพเอกในการตอสูกับกองทัพมองโกลและขับเคลื่อน
ทัพมองโกลกลับไปไดสําเร็จเมื่อป ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก เปนอีก
สัญลักษณหน่ึงที่สําคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงน้ันเปนสะพานไมที่มี
นักทองเที่ยวที่มาทัวรเวียดนามที่เปนคูรักมักจะมาถายรูปพรีเวสดิ้งกันที่น่ี เมื่อผูท่ีมาทัวร
เวียดนามขามสะพานไปก็จะเขาสูประตูวัด ภายดานในน้ันจะมีตะพาบอยู 1 ตัว ที่สตาฟไว
ประวัติและความเปนมาน้ันกลาวไววา ทะเลสาบแหงน้ีมีตะพาบทั้งหมด 2 ตัว อีกตัวหน่ึง
ยังมชีีวิตอยูและอาศัยอยูในทะเลสาบ 
 

 
 

จากน้ันอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาบน ชอปปم�งถนน 36 สาย ที่ขายสินคาหลากหลาย
ประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก 
ภาพเขียน กระเป�ากอปปم�ยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
 

 



 

 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟ�ตนานาชาติ SEN (10) 
พักที่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD 

HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่หา เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห – สุสานโฮจิมินห – สนามบินนอยไบ – สนามบิน

สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

จากนั้นนําทานเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคํา
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตก
เปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป นําทานถายรูปดานหนาที่ สุสานโฮจิมินห (ถายรูป
ดานนอก)  ดานในเปนที่บรรจุศพของทานโฮจิมินหอาบน้ํายานอนสงบอยูในโลงแกว (ปด
ใหเขาชมทุกวันจันทรและศุกร) 
 

 
 
  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสูประเทศ

ไทย 
12.15  นําทานเหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ VJ901 
14.05  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

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



 

 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย

ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ** 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ / เด็ก 
พักหองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาทัวร 

ไมรวมตั๋วเครื่องบิน 

06 – 10 กันยายน 2562 11,999 3,500 9,999 
20 – 24 กันยายน 2562 11,999 3,500 9,999 
04 – 08 ตุลาคม 2562 12,999 3,500 9,999 
09 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 3,500 10,999 
11 – 15 ตุลาคม 2562 14,999 3,500 11,999 

16 – 20 ตุลาคม 2562 13,999 3,500 10,999 
18 – 22 ตุลาคม 2562 13,999 3,500 10,999 
25 – 29 ตุลาคม 2562 13,999 3,500 10,999 

08 – 12 พฤศจิกายน 2562 13,999 3,500 10,999 
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 13,999 3,500 10,999 

22 – 26 พฤศจิกายน 2562 13,999 3,500 10,999 
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 13,999 3,500 10,999 
04 – 08 ธันวาคม 2562 14,999 3,500 11,999 
06 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 3,500 11,999 
13 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 3,500 11,999 

20 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 3,500 11,999 
25 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 3,500 12,999 
27 – 31 ธันวาคม 2562 18,999 4,500 14,999 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 

และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจํา 

ไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการชําระคาตั๋วใหกับทางสายการบิน
เรียบรอยแลว  

โปรดอานขอความใหครบถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบใหกับ

สายการบินเปนที่เรยีบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    



 

 

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถ่ิน และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 
21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวรน้ันๆ 
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
2.4 ทั้งน้ีทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ

เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวเชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3 การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4 การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
3. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  



 

 

4. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
5. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 
ไดแก 
3.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ
นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 
3.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่อง
ในทุกกรณี 
4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
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