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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – 

นํ้าตกสเีงิน – ภเูขาฮามรอง หรือ ภเูขาปากมงักร – โบสถซ์าปา – ตลาดเลิฟมารเ์ก็ต              (-/L/D) 

04.00  พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู2 เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย โดยเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

  

 

 

 

07.00 นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเท่ียวบินท่ี FD642 

08.45 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย  

 นําท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขา้สู่ เมืองลาวไก  ใกลก้บัชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจาก

ระดบัน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนเมื่อครั้งท่ีฝรัง่เศสซ่ึงปกครอง

เวียดนามอยู่ในขณะน้ันไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วง
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วนัหยุดเป็นประจาํ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัในหมู่นักท่องเท่ียว จึงทาํใหปั้จจุบนัท่ีน่ีไดร้บั

ความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยู่บริเวณน้ีก็มีวถีิชีวิตท่ีน่าสนใจ พื้ นท่ีในซา

ปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอย่างมีเสน่ห ์นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสงูท่ีสุด

ในอินโดจีนท่ีความสงู 3,143 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 

  นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกสีเงิน เป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถ

มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสงู 100 เมตร 

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซ่ึงเป็นภเูขาอยู่กลางเมืองซาปา นักท่องเท่ียวสามารถ

เดินเทา้ข้ึนไปเพ่ือชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเชา้ ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ท่ี

มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภเูขาท่ีอยู่สงูสุดในอินโดจีน จนไดร้บัฉายาวา่เป็น หลงัคาแห่งอินโดจีน 

ในระหวา่งท่ีเดินข้ึนภเูขาฮามรอง นักท่องเท่ียวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหินท่ีสวยงาม

ตลอดทางเทา้ 

หลงัจากน้ันนําท่านถ่ายรปูกบั โบสถซ์าปา เป็นอีกหน่ึงจุดแลนดม์ารค์ของเมอืงซาปา เป็นโบสถท่ี์เกา่แกท่ี่สุดใน

เมืองซาปาสรา้งข้ึนเมื่อปี 1932 รปูทรงและสถาปัตยกรรมของฝรัง่เศส อิสละท่านถ่ายรปูดา้นนอก หลงัจากน้ัน

อิสระท่านชอ้ปป้ิงตลาดเลิฟมารเ์ก็ตและเขา้โรงแรมท่ีพกัตามอธัยาสยั 

หลงัจากรบัประทานอาหารเย็นเรียบรอ้ย อิสระท่านเดินชมและชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด LOVE MARKET มีสินคา้ใหท่้าน

เลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่าง

จุใจ (เน่ืองจากพ้ืนท่ีเมืองซาปา รถใหญไ่ม่สามารถสญัจรผ่านได ้ในกรณีที่โรงแรมท่ีพกัอยูใ่นโซนดงักลา่ว ท่าน

สามารถเดินเทา้เขา้ท่ีพกั เพื่อความสะดวกในการทอ่งเท่ียว) 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูชาบูแซลม่อน (2) 

พกัท่ี SAPA DIAMOND HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง นัง่รถไฟเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า – หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE – เมืองฮานอย  

ถนน 36 สาย                                                                                                      (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากน้ันนําท่าน นัง่รถไฟเมืองซาปา ท่านจะไดพ้บกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองซาปาท่ีเต็มไปดว้ยความสดชื่น และสดูกล่ิน

อายธรรมชาติ ท่านยงัจะไดพ้บกบัทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีเรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ถึงสถานีนัง่กระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถไฟราง

แลว้) 

  จากน้ันนําท่านข้ึนสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยงัยอดเขา ซ่ึงเปรียบเสมือน "หลงัคาอินโดจีน" 

เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวท่ีสุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทา้ยอยูส่งูจาก 

  ระดบัน้ําทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็น น้ําตกสีเงิน และ 

หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบนัไดท่ีสวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีดา้นบนท่านจะไดส้มัผัสกบั

บรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินข้ึนสู่จุดสูงสุดของยอดเขาใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ (ไม่รวม

รถรางข้ึนสู่ยอดเขาราคารถรางประมาณ 70,000.- ดอง) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นําท่านชม หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดาํ ชมวิถีชีวติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ี และ

ชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเทา้หรือนัง่รถยนต์ก็ได ้ในกรณีท่ีนัง่
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รถยนต์ รถนําเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้าหมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของ

หมูบ่า้นเพ่ือสมัผสักบัวถีิชีวติความเป็นอยูแ่บบมคีวามสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการดาํเนิน

ชีวติอนัเรียบงา่ย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่

นักท่องเท่ียว(ลกูคา้สามารถนาํส่ิงของไปบรจิาคแก่เดก็ชาวเขาได ้อาทิเชน่ เส่ือผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

 นําทานเดินทางกลบัสู่ เมืองฮานอย ตั้งอยู่ตอนตน้อยู่บนลุ่มแม่น้ําแดง ปฐมกษัตริยร์าชวงศ์ล้ีสถาปนาข้ึนเป็นเมือง

หลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ื่อวา่ ทงัล็อง แปลวา่ มงักรเหิน จนกระทัง่ พ.ศ. 2245 กษัตริยร์าชวงศเ์หงียนไดย้า้ยเมือ

หลวงไปอยูเ่มืองเวเ้มือ่ตกเป็นส่วนหน่ึของอินโดจนีฝรัง่เศส ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมืองหลวงอยา่งเป็นทางการอีกครั้งใน 

พ.ศ. 2430 ภายหลงัไดร้บัเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมือง

หลวงของเวยีดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหน่ึงเดียวของเวียดนามในปัจจุบนั (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4-5 ชม.)  

 จากน้ันอิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้บน ถนน 36 สาย ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้

อาทิ เคร่ืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขียน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ต่างๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (5) 

พกัท่ี MOON VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม จตัรุสับาดงิห ์– สุสานโฮจิมินห ์– เมืองนิงบิงห ์– ลอ่งเรือนิงหบิ์งห ์– วดับายดิงห ์– สนามบินนอยไบ – 

สนามบิยดอนเมือง – กรุงเทพฯ                                                                                (B/L/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 จากน้ันนําท่านเดินทางไป จตัรุสับาดิงห ์ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมนิหไ์ดอ่้านคาํประกาศอิสรภาพของเวียดนาม

พน้จากฝรัง่เศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองข้ึนของฝรัง่เศสอยูถึ่ง 84 ปี 

 นําท่านชม สุสานโฮจิมินห ์ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของท่านโฮจิมินหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ (ถ่ายรูปดา้นนอก

เท่าน้ัน) 

จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนิงบิงห ์เมืองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุ่มน้ําในอาณา

เขตอนัไพศาลจนถกูขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภมูิทศัน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปนู ท่ี

ราบตํา่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จึงถือกนัวา่เป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ คณะปฏิวติัของโฮจิมินหก็์ได้

เคยตั้งฐานทพัข้ึนท่ีน่ีเป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟ ูระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทาง

ราวๆ 6 ชัว่โมง) 

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงหบิ์งห ์เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องสามเหล่ียมปากแม่น้ําแดง ใน

จงัหวดันิงบ่ิงห ์เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทั้งภมิูทศัน์อนังดงามของยอดเขาหินปนู แมน้ํ่าหลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตน้ํ้า 

และยงัถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จึงทาํใหส้ถานท่ีแหง่น้ีงดงามน่าชม และยงัมีร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเ้ห็นการตั้ง

ถ่ินฐานของมนุษยส์มยั โบราณ ทาํใหส้ถานท่ีแห่งน้ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ 

นําท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราท่ีไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพของภเูขาสอง

ฝัง่แมน้ํ่า ซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระ หวา่งการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน 

หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลิดเพลินกบัการ นัง่เรือกระจาด ล่องผ่านทอ้งน้ํา และถํ้าต่างๆภายในบริเวณท่านจะได ้ชม

ทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซอ้นสุดลกูหลููกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลบักนัไป ความ
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ประทบัใจท่ีไดจ้ากการมาเท่ียวชมจา่งอานคือ  จา่งอานเป็นสถานท่ีท่องเทียวทางธรรรมชาติท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงของ

เวยีตนาม ทิวทศัน์ความสวยงามของท่ีน้ีไดร้บัการรงัสรรคจ์ากธรรมชาติลว้นๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากน้ันนําท่านสกัการะ วดับายดิงห ์วดัเกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มืองของนครหลวงเกา่ ท่ีมีประวติัอนัยาวนานและมีชื่อเสียงของ

ประเทศเวยีดนามเป็นอยา่งมาก รวมทั้ง เป็นวดัท่ีใหญ่สุดในอาเซียนดว้ย มีความสวยแปลกตา สรา้งถกูหลกัฮวงจุย้แท้ๆ  

คือ ดา้นหน้าเป็นน้ํา และดา้นหลังเป็นเขา มีเทือกเขาตั้งอยู่มากมาย มีทุ่งนา ทอ้งน้ํา ท่ีมีแต่สีเขียวสดใส บริเวณ

ดา้นขา้งๆวดั มีระเบียงทางเดิน ซ่ึงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000 องค ์นอกจากน้ี ยงัมีหอระฆงั 

อาคารเจา้แมก่วนอิม วหิารเจา้แมก่วนอิมพนักร เป็นวดัท่ีเคารพบชูาของชาวเวียดนามหลายชว่งอายุคน 

 จากน้ันเดินทางกลบั เมืองฮานอย เขา้สู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

20.50  นําท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD645 

22.45  ถึง สนามบิยดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเด่ียวเพ่ิม ราคาไม่รวมตัว๋ 

08 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 2,500 9,999 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 11,999 2,500 7,999 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 11 ,999 2,500 7,999 

29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 11,999 2,500 7,999 

07 – 09 มีนาคม 2563 10,999 2,500 6,999 

14 – 16 มีนาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

21 – 23 มีนาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

28 – 30 มีนาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

04 – 06 เมษายน 2563 12,999 2,500 8,999 

13 – 15 เมษายน 2563 15,999 2,500 11,999 

14 – 16 เมษายน 2563 14,999 2,500 10,999 

18 – 20 เมษายน 2563 11,999 2,500 7,999 

25 – 27 เมษายน 2563 11,999 2,500 7,999 

09 – 11 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

16 – 18 พฤษภาคม 2563 11,999 2,500 7,999 

23 – 25 พฤษภาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 11,999 2,500 7,999 
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** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท** 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น  

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจา่ยคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ่ี้

ถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

การเดนิทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมดัจาํทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้าํระคา่ตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิได้

ชาํระ ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรุณาชาํระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ   

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.  

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต คา่ซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกิตติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) 

และเบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  



VIE2535 – ทวัรเ์วยีดนาม ฮานอย ซาปา นิงหบิ์งห ์(3วนั2คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  6 | P a g e  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการ

จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํหรือคา่บริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คา่ตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอร่ีสาํรองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่

กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก ่

 3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการ

จาํกดัจาํนวน  

 3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน

คนละ 2 กอ้น 

 3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 
***************************************** 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


