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04.00 พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อำคำร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิแอรเ์อเชยี โดยเจำ้หนำ้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 
07.00 น ำทำ่นเหนิฟ้ำสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนำม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 
08.45  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮำนอย ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร รับกระเป๋ำสมัภำระเรยีบรอ้ย  
 น ำท่ำนออกจำก เมอืงฮานอย เพือ่เดนิทำงเขำ้สู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชำยแดนจนี ตัง้อยู่บนระดับควำมสูงจำก

ระดับน ้ำทะเลปำนกลำง 1,650 เมตร จงึมอีำกำศหนำวเย็นตลอดทัง้ปี ระยะทำงประมำณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 4 ชม.)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่ เมอืงซาปา ใชเ้วลำเพยีง 45 นำท ีเมอืงซำปำ เป็นเมอืงเล็กๆ แห่งนี้เริม่ตน้เป็นเมอืง

แหง่กำรพักผอ่นเมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนำมอยูใ่นขณะนัน้ไดม้ำสรำ้งสถำนบีนภเูขำขึน้ในปี พ.ศ.2465 จำกนัน้
จงึเริม่มชีำวต่ำงชำตมิำพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจ ำ เพรำะอำกำศดีและเงียบสงบ และเริม่เป็นที่รูจั้กกันในหมู่
นักทอ่งเทีย่ว จงึท ำใหปั้จจบุนัทีน่ีไ่ดรั้บควำมนยิมเป็นอยำ่งมำก นอกจำกบรรยำกำศแลว้ บรรดำชำวเขำทีอ่ำศัยอยูบ่รเิวณ
นีก้็มวีถิชีวีติทีน่่ำสนใจ พืน้ทีใ่นซำปำเต็มไปดว้ยนำขัน้บนัไดท่ำมกลำงทีล่ำดไหล่เขำทีท่อดตัวอยำ่งมเีสน่ห ์นอกจำกนี้
ยงัมเีทอืกเขำฟำนสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีทีค่วำมสงู 3,143 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล 

 
 น ำทำ่นชม หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGE หมูบ่ำ้นชำวเขำเผำ่มง้ด ำ ชมวถิชีวีติควำมเป็นอยูข่อง

ชำวเขำในหมู่บำ้นนี้ และชมแปลงนำขำ้วแบบขัน้บันได กำรเดนิทำงไปหมู่บำ้นก๊ำตก๊ำต สำมำรถเดนิทำงเทำ้หรือน่ัง
รถยนตก์็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถน ำเทีย่วจะพำทุกท่ำนมำทีห่นำ้หมูบ่ำ้นก๊ำตก๊ำต  และจำกนัน้จงึเดนิเทำ้เลำะตำมไล่
เขำซึง่เป็นถนนของหมู่บำ้นเพื่อสัมผัสกับวถิีชวีติควำมเป็นอยู่แบบมคีวำมสุขของประชำชนชำวเขำพืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พำ
ธรรมชำตใินกำรด ำเนนิชวีติอันเรยีบง่ำย ตลอดกำรเดนิทำงเทำ้จะมบีำ้นเรอืนของชำวเขำทีเ่ปิดรำ้นวำงจ ำหน่ำยสนิคำ้
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กท่องเทีย่ว (ลูกคา้สามารถน าสิง่ของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสือ่ผา้ ผา้
หม่ รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมามา่ เป็นตน้) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 หลังจำกรับประทำนอำหำรเย็นเรยีบรอ้ย อสิระทำ่นเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มสีนิคำ้ใหท้่ำนเลอืก    

ชอ้ปป้ิงมำกมำย ไมว่ำ่จะเป็นสนิคำ้พืน้เมอืง ของฝำก ขนม กระเป๋ำ รองเทำ้ ทำ่นสำมำรถชอ้ปป้ิงใหอ้ยำ่งจใุจ 
พกัที ่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนอยไบ - เมอืงฮานอย - เมอืงลาวไก - เมอืงซา
ปา - หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGE  - ตลาดเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท (-/L/D) 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จำกนัน้น ำทำ่น น ัง่รถรางเมอืงซาปา สูส่ถำนน่ัีงกระเชำ้ไฟฟ้ำ จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ยอดเขาฟานซปินั โดย กระเชา้ไฟฟ้า 
ไปยังยอดเขำ ซึง่เปรยีบเสมอืน "หลังคำอนิโดจนี" เป็นระบบกระเชำ้ไฟฟ้ำสรงิสำมสำย ยำวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทำง 
6.3 กโิลเมตร สถำนสีดุทำ้ยอยูส่งูจำกระดับน ้ำทะเลรำว 3,000 เมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 15 นำท ีระหวำ่งทำงทำ่นจะ
ไดเ้ห็น น ้ำตกสเีงนิ และ หมู่บำ้นก๊ำต ก๊ำต ในมุมสูงชมนำขัน้บันไดทีส่วยงำม เมือ่เดนิทำงถงึสถำนีดำ้นบนท่ำนจะได ้
สมัผัสกบับรรยำกำศหนำวเย็นและสวยงำม เดนิขึน้สูจ่ดุสงูสดุของยอดเขำใหท้ำ่นไดเ้ก็บภำพควำมประทับใจ 

 

วนัทีส่อง เมอืงซาปา - น ัง่รถรางเมอืงซาปา - ยอดเขาฟานซปิัน – กระเชา้ไฟฟ้า - เมอืงฮานอย - ถนน 36 
สาย (B/L/D) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น ำทำนเดนิทำงกลับสู ่เมอืงฮานอย ตัง้อยูต่อนตน้อยูบ่นลุม่แมน่ ้ำแดง ปฐมกษัตรยิร์ำชวงศล์ีส้ถำปนำขึน้เป็นเมอืงหลวง

ในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ือ่วำ่ ทังล็อง แปลวำ่ มงักรเหนิ จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์ำชวงศเ์หงยีนไดย้ำ้ยเมอืหลวงไป
อยู่เมอืงเวเ้มือ่ตกเป็นส่วนหนึข่องอนิโดจนีฝร่ังเศส ฮำนอยจงึกลับมำเป็นเมอืงหลวงอยำ่งเป็นทำงกำรอกีครัง้ใน พ.ศ. 
2430 ภำยหลังไดรั้บเอกรำชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนำมแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮำนอยเป็นเมอืงหลวงของ
เวยีดนำมเหนือ เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนำมในปัจจุบัน (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 4-5 ชม.) จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้บน ถนน 36 สาย ทีข่ำยสนิคำ้หลำกหลำยประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ 
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ของกนิ ของใช ้อำท ิเครือ่งเขนิ หมวกงอบญวน เซรำมกิ ภำพเขยีน กระเป๋ำก๊อปป้ียีห่อ้ต่ำงๆ เชน่ Samsonite, Kipling, 
Roxy, Billabong 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไป จตัรุสับาดงิห ์ลำนกวำ้งทีป่ระธำนำธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้ำ่นค ำประกำศอสิรภำพของเวยีดนำมพน้

จำกฝร่ังเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจำกเวยีดนำมตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยูถ่งึ 84 ปี 
 น ำทำ่นชม สสุานโฮจมินิห ์ภำยในบรรจศุพอำบน ้ำยำของทำ่นโฮจมินิหน์อนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ถำ่ยรปูดำ้นนอกเทำ่นัน้) 

 
หลังอำหำรเชำ้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเกำ่แกท่ีม่คีวำมโดดเด่นทำงธรรมชำต ิมพีืน้ทีชุ่ม่น ้ำในอำณำ
เขตอนัไพศำลจนถูกขนำนนำมวำ่ “ฮำลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีมูทิัศนแ์ปลกตำ ทัง้เทอืกเขำ เนนิเขำหนิปนู ทีร่ำบต ่ำ และ
นำขำ้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขำ99 ยอด จงึถอืกันวำ่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิัตขิองโฮจมินิหก์็ไดเ้คยตัง้ฐำนทัพขึน้ทีน่ี่
เป็นแหง่แรกในกำรศกึ เดยีนเบยีนฟ ูระยะทำงประมำณ 100 กโิลเมตร (ใชเ้วลำเดนิทำงรำวๆ 2 ชัว่โมง) 

วนัทีส่าม จตัุรสับาดงิห ์- สุสานโฮจมินิห ์- เมอืงนงิบงิห ์- ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก - เมอืงฮาลอง - 
ตลาดฮาลอง ไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 
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 น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ัง้อยูท่ำงตอนใตข้องสำมเหลีย่ม

ปำกแม่น ้ำแดง ในจังหวัดนงิบิง่ห ์เป็นพืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภูมทิัศน์อันงดงำมของยอดเขำหนิปนู แมน่ ้ำหลำยสำยไหลลัดเลำะ 
บำงสว่นจมอยูใ่ตน้ ้ำ และยงัถกูลอ้มรอบดว้ยผำสงูชนั จงึท ำใหส้ถำนทีแ่หง่นีง้ดงำมน่ำชม และยงัมรีอ่งรอยทำงโบรำณคดี
ทีเ่ผยใหเ้ห็นกำรตัง้ถิน่ฐำนของมนุษยส์มยั โบรำณ ท ำใหส้ถำนทีแ่หง่นีไ้ดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรม
และธรรมชำต ิน ำทำ่นลงเรอืลอ่งไปตำมสำยธำรแห่งธำรำทีไ่หลเย็น ในชว่งแรกของกำรเดนิทำงทำ่นจะไดช้มทัศนยีภำพ
ของภเูขำสองฝ่ังแมน่ ้ำ ซึง่มคีวำมยำวหลำยกโิลเมตร  ภำพทีป่รำกฏในระ หว่ำงกำรเดนิทำงหลำยท่ำนเปรยีบเหมอืน กุย้
หลนิของจนี หรอื อำ่วฮำลองเบย ์เพลดิเพลนิกับกำร น่ังเรอื ล่องผ่ำนทอ้งน ้ำ และถ ้ำต่ำงๆภำยในบรเิวณท่ำนจะได ้ชม
ทัศนียภำพของภเูขำนอ้ยใหญ่ สลับซบัซอ้นสดุลูกหลููกตำ สองขำ้งทำงเป็นทุ่งนำบำ้งทุ่งหญำ้คำบำ้งสลับกันไป ควำม
ประทับใจทีไ่ดจ้ำกกำรมำเทีย่วชม เป็นสถำนทีท่่องเทยีวทำงธรรรมชำตทิีส่วยงำมมำกแห่งหนึง่ของเวยีตนำม ทวิทัศน์
ควำมสวยงำมของที่นี้ไดรั้บกำรรังสรรค์จำกธรรมชำตลิว้นๆ  และยังเป็นสถำนที่ใชถ้่ำยท ำภำพยนต์ KONG SKULL 
ISLAND 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มังกรหลับไหล ระหว่ำงเดนิทำงชืน่ชมธรรมชำต ิผ่ำนชนบท
ของเวยีดนำม สองฝ่ังส่วนใหญ่จะเป็นนำขำ้วสสีันสวยงำมต่ำงกันไปตำมฤดูกำล ระยะทำงประมำณ 100 กโิลเมตร (ใช ้

เวลำรำวๆ 2 ชัว่โมงครึง่) 
 จำกนัน้อสิระใหทุ้กท่ำนชอ้ปป้ิงและเลอืกซือ้สนิคำ้ที ่ตลาดฮาลอง ไนทม์ารเ์ก็ต มสีนิคำ้พืน้เมอืงเวยีดนำมและสนิคำ้

จำกจนีใหท้ำ่นไดเ้ลอืกหลำกหลำย เหมำะส ำหรับซือ้เป็นของฝำก เชน่ กระเป๋ำผำ้ไหม ไมห้อมแกะสลัก เสือ้ผำ้ ผำ้พันคอ 
เสือ้ยดืลำยเวยีดนำม ฯลฯ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ SEA STAR HOTEL /CITY BAY PALACE HOTEL / KENNY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนล่องเรอื อา่วฮาลอง เบย ์เชญิท่ำนสัมผัสควำมงดงำมและควำมสมบรูณ์แบบของอำ่วฮำลอง จนท ำใหไ้ดรั้บกำร
ขึน้ทะเบยีน เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำต ิจำกองคก์ำรยเูนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสควำมมหัศจรรยข์องธรรมชำตทิีไ่ด ้
แตง่แตม้ดว้ยเกำะหนิปนูรปูรำ่งแปลกตำนับพันเกำะ สลับซบัซอ้นเรยีงตัวกนัอยำ่งสวยงำม ผำ่นเกำะตำ่ง  ๆทีม่รีปูรำ่งแปลก
ตำ อำ่วฮำลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกำะเล็ก เกำะนอ้ยจ ำนวนกวำ่ 1,000 เกำะ 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! ทานซฟีู๊ ดบนเรอื  

จำกนัน้น ำท่ำนชม ถ า้สวรรค ์ภำยในถ ้ำงดงำม มหีนิรูปทรงต่ำงๆ ประดับไปดว้ยไฟหลำกหลำยสสีัน ท ำใหม้องเห็นเป็น
รปูทรงต่ำงๆ กนัไปตำมจนิตนำกำร เชน่ มังกร หงส ์เต่ำ เสอื นกกระเรยีน คู่รัก ฯลฯ และกลับไปขึน้เรอืต่อ ลอ่งเรอืไปชม
ควำมงำมของเกำะนอ้ยใหญท่ีม่รีปูทรงประหลำดกระจัดกระจำยอยูพ่ันกวำ่เกำะในอำ่ว ซึง่ยเูนสโกป้ระกำศใหเ้ป็นมรดกโลก
เมือ่ 17 ธันวำคม 2537และไฮไลทข์องทีน่ีเ่รอืจะผำ่นใหท้ำ่นถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั เกาะไกช่น  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮาลอง – ฮาลอง เบย ์- เมอืงฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง - 
กรงุเทพฯ (B/L/-) 

 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

 
 

 

 
 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูเ่มอืงฮำนอยผำ่นทำงเสน้ทำงเดมิ (ใชเ้วลำเดนิทำงรำวๆ 3-4 ชัว่โมง)  

 
เย็น บรกิารอาหารดว้ยเป็นขนมปงั BANH MI (ขนมปงัสไตลเ์วยีดนามบรกิารบนรถ) 

จำกนัน้เดนิทำงกลับ เมอืงฮานอย เขำ้สู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทำงกลับประเทศไทย 
 
20.50 น ำทำ่นเหนิฟ้ำกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD645 
22.45  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ...พรอ้มควำมประทับใจ 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………. 
 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง/ไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่11ปี) 
 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วม

ต ัว๋ 

18 – 21 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,500 9,999 

25 – 28 มกราคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 3,500 11,999 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 3,500 11,999 

01 – 04 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

07 – 10 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

08 – 11 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

14 – 17 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

15 – 18 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

21 – 24 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

22 – 25 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

28 – 31 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

11 – 14 เมษายน 2562 16,999 16,999 3,500 11,999 

12 – 15 เมษายน 2562 17,999 17,999 3,500 11,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

24 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

07 – 10 มถินุายน 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

27 – 30 มถินุายน 2562 14,999 14,999 3,500 10,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี : 3,900 บาท** 

 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่

ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
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หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 
 คำ่ทีพ่ักตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่นหรอื  3 ทำ่น  
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  

 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร    
 คำ่จำ้งมคัคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต 
คำ่ซกัรดี มนิบิำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น
การใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำเป็นเงนิจ ำนวน 5,000 บำทตอ่ทำ่นเพือ่ส ำรองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิค่ำบรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไมว่ำ่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
กำรจองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อกัษรทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุด
บญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 วัน ไมค่นืเงนิค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ด ้

จำ่ยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เนือ่งในกำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ กำรส ำรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ 
กำรจองทีพ่ักฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สำยกำรบนิ หรอืผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิต่อใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
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บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

1. ทัวรน์ีส้ ำหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอยำ่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศที่มีวีซ่ำ  แต่หำกทำงนักท่องเที่ยวทุกท่ำนยนิดีที่จะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่จำกกำรที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทำงและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้บัทำง
บรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิมดัจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 
ภมูอิำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำก
ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวิัต ิ อบุตัเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำค่ำบรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ค่ำตั๋ว
เครือ่งบนิ คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่ประกนัภยัสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนำดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ที่
ตรวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ถำ้สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจภุณัฑม์ำกกว่ำ
ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกับอำวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ำรองสำมำรถน ำใส่

กระเป๋ำตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ ำนวนและปรมิำณทีจ่ ำกดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจุไฟฟ้ำนอ้ยกว่ำ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่ำ 100 Wh สำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีำรจ ำกัด

จ ำนวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจุไฟฟ้ำ 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจไุฟฟ้ำมำกกวำ่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หำ้มน ำขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หำ้มน ำแบตเตอรีส่ ำรองใสก่ระเป๋ำเดนิทำงโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

 

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