
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HAN-FD001-MAY19-4D3N-FD-W07 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์ ฮาลอง      

4วนั 3คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  [FD] 

 

 

 

 เทีย่วชมความงดงามของ “ซาปา”เมอืงหลงัคาโลกแหง่อนิโดจนี 
 เทีย่วชม หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดํา 

 เทีย่วชม Silver Water Fall นํา้ตกสเีงนิเป็นนํา้ตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปาไหลจากยอดเขาฟานซปีนั 

 เทีย่วชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง 
 เทีย่วชมเมอืง สมัผสัความงามของ “ฮาลองบก”  

 ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว “ฮาลองเบย”์  

 ชมโชวห์ุน่กระบอกนํา้ วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก ทีฮ่าลอง  
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 36 สาย 

  FREE WIFI ON BUS 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 

วนัที ่09-12,15-18,22-25พฤศจกิายน 2561                                     12,900.- 

วนัที ่29 พฤศจกิายน -02 ธนัวาคม 2561       12,900.- 

วนัที ่14-17 ธนัวาคม 2561         13,900.- 

วนัที ่17-20,24-27มกราคม 2562        12,888.- 

วนัที ่15-18 กมุภาพนัธ ์2562         13,888.- 

เร ิม่ตน้เพยีง10,888.- 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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วนัที ่22-25กมุภาพนัธ ์2562         12,888.- 

วนัที ่28กมุภาพนัธ ์-03 มนีาคม 2562        13,888.- 

วนัที ่07-10 ,14-17,21-24  มนีาคม 2562                                      12,888.- 

วนัที ่28-31 มนีาคม 2562         10,888.- 

วนัที ่05-08 เมษายน 2562         14,888.- 

วนัที ่14-17 เมษายน 2562         16,888.- 

วนัที ่19-22 เมษายน 2562         12,888.- 

วนัที ่26-29 เมษายน 2562         13,888.- 

วนัที ่03-06 ,10-13พฤษภาคม 2562                                12,888.- 

วนัที ่17-20 พฤษภาคม 2562                                             14,888.- 

วนัที ่24-27 พฤษภาคม 2562                                             12,888.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. 

กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-

เมอืงลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall -Cat Cat Village –

ตลาดเมอืงซาปา(Love market)-ซาปา 

✈ O O 

SUNNY MOUNTAINS 

VIEW HOTEL 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 

2. 
ซาปา-ยอดเขาฮมัรอง-ฮานอย-อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย-

ฮานอย(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 
O O O 

MOON VIEW HOTEL 3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

3. 
ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืฮาลองบก -ถํา้ตาํกอ๊ก-ฮาลอง- 

ชมโชวห์ุน่กระบอกนํา้-ฮาลอง 
O O O 

NEW STAR HA LONG 

HARBOUR  3* HOTEL   

หรอืเทีย่บเทา่ 

4. 
ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถํา้นางฟ้า-ฮานอย(สนามบนินอย

ไบ)-กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 
O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-เมอืงลาวไก- ซาปา-Silver 
Water Fall-Cat Cat Village-ตลาดเมอืงซาปา (Love market)-ซาปา 

04.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยีโดย

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

07.00 น.    นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบกรงุฮานอย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 

ชว่งเชา้ : นําทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวัด ลาวไก สูข่นุเขาหว่างเหลยีนเซนิ ไปยังเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถกู

ใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที ่เขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และได ้

มกีารสรา้งสถานีภเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี 

ปัจจบุันเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเวยีดนาม 

โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโคช๊ปรับอากาศ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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ชว่งบา่ย : นําทา่นออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall น้ําตกสเีงนิ เป็นน้ําตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปาไหลจากยอด

เขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกลมคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลายระดบั

สายน้ําลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงามตอ่มา 

***เฉพาะชว่งเดอืน กนัยายน-ตลุาคม 2561 นําทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นตา่ฟาน (Ta Van Village)เปลีย่น

จาก Silver Water Fall น้ําตกสเีงนิ ไปเป็น ชมหมูบ่า้นตา่ฟาน (Ta Van Village)ซึง่ทา่นจะได ้สมัผัส

ทศันียภาพของนาขัน้บันได ซึง่มเีทอืกเขาฟานสปัีนเป็นฉากหลงั มวีวิทวิทศันท์ีส่วยงามมากๆ *** 

 นําทา่น สูห่มู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาใน

หมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 ใหท้า่นอสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market)ชมสนิคา้ทอ้งถิน่และชมบรรดาเหลา่ชาวเขาได ้

เดนิทางมารวมตวักนัอยู่ทีน่ี่ ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจําเผ่าตา่งๆ จากนัน้นําทา่น Check-in เขา้ทีพ่ัก 

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรมSUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั

ซาปา 1 คนื 

 

วนัที ่2: ซาปา-ยอดเขาฮมัรอง-ฮานอย-ชมทะเลสาบคนืดาบ-ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย-ฮานอย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมทศันียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรองชมสวนไมด้อกและสวนหนิทีส่วยงามชมทวิทศันเ์มอืง

ซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮานอยเดนิทางกลบัสูก่รุงฮานอยโดยรถโคด๊ปรัปอากาศ 

(โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.) 

ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตีาํนานกลา่วว่า ในสมยัทีเ่วยีดนามทํา

สงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่ังไม่สามารถเอาชนะทหาร

จากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทยั เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ ไดม้เีตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึง่

ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ทําสงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดร้บัดาบมานัน้ พระองคไ์ด ้

กลบัไปทําสงครามอกีครัง้ และไดร้ับชยัชนะเหนือประเทศจนีทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ 

พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นําทา่นขา้ม สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ  

ชมวดั หงอ๊กเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่

ว่า เตา่ตวันี้ คอืเตา่ศกัด ิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาชา้นาน 

จากนัน้เชญิทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัทีฮ่านอย 1 คนื 

 

วนัที ่3: ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืฮาลองบก-ถํา้ตาํกอ๊ก-ฮาลอง-ชมโชวห์ุน่กระบอกนํา้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซ ึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงฮานอย เป็นจังหวัดทีม่คีวามพเิศษทาง

ธรรมชาต ิซึง่เป็นลกัษณะเดน่อยู่อยา่งหนึง่คอื มพีืน้ทีเ่ป็นทีชุ่ม่น้ํา ในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาลจนพืน้ที่

นัน้ถกูเรยีกว่า“อา่วฮาลองบนแผน่ดนิ หรอื ฮาลองบก เพือ่นําทา่น ลอ่งเรอืพาย ลอ่งไปตามคลอง ซึง่

สองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขาหนิปูน ชมทวิทศันอ์ันงดงามเขยีวขจแีละบรรยากาศอนัแสนสดชืน่ ระหว่าง

ทางไปชมถ้ําตา่งๆจะผ่านนาขา้ว ซึง่มอียู่ทัง้สองขา้งทาง จากนัน้นําทา่นชม ถํา้ตํากอ๊ก เป็นถ้ําทีม่หีนิงอกหนิ

ยอ้ยอันน่ามหัศจรรย ์ซึง่ซอ่นตวัอยู่ในความลกึของเทอืกเขา ภเูขาและทะเลเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั ทําใหท้ีน่ี่

มภีมูปิระเทศทีร่าวกบัภาพวาด(โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลองดนิแดนแห่งมังกรหลบัใหลตัง้อยู่ใน จังหวดักวา่งนงิหซ์ ึง่จังหวดันี้จะมี

พรมแดนร่วมกบัจนีทางทศิเหนือ โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม) ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่การ

เกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจแีละชมการแสดงระบําตุก๊ตานํา้ ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลกัษณ์ของ

ประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน้ําผสมผสานกบั

เสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอเรือ่งราวในชวีติประจําวนั 

ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนัน้ นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึทีต่ลาดกลางคนืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ

ตอ่รองสนิคา้ ไม่วา่จะเป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งมากมาย 

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่

พกั 1 คนืใน ฮาลอง  

 

วนัที ่4: 
ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถํา้นางฟ้า-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยาน

ดอนเมอืง) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์นัน้ตาม

นทิานปรัมปราของชาวเวยีดนามไดก้ลา่วถงึมังกรโบราณซึง่เคยรอ่นมาลงในอ่าวนี้เมือ่ครัง้ดกึดาํบรรพแ์ละชือ่

ของฮาลอง กแ็ปลไดว้่า มังกรร่อนลง เชญิทา่นสมัผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทําให ้

ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความ

มหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปูนรูปรา่งแปลกตานับพันเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอย่าง

สวยงาม ผ่านเกาะตา่งๆ ทีม่รีูปรา่งแปลกตา ลกัษณะทัว่ไปของอา่วฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะ

นอ้ยจํานวนกว่า 1,000 เกาะ และมเีนื้อทีก่วา่ 4,000 ตารางกโิลเมตรซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอ่าวตงัเกีย๋ของทะเล

จนีใต ้นําทา่นเขา้ชม ถํา้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยตา่งๆภายในถํา้ ทีป่ระดบัตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม 

หนิแตล่ะกอ้นจะมลีกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทศันข์องอา่วฮาลอง 

 นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงฮานอย มคีวามหมายว่า “เมอืงทีม่แีม่น้ําไหลผ่าน”ซึง่หมายถงึแมน้ํ่าแดงทีไ่หล

ผ่านตวัเมอืงฮานอย อันเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ทางเหนือของประเทศ มปีระวัตศิาสตร์

ยาวนานกวา่ 2,000 ปี  

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 
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20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่FD645 

22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

โปรแกรม : เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์ฮาลอง 4 วนั 3 คนื บนิ FD (GO1HAH-FD001) 
 

อตัราคา่บรกิาร 
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ่ 

เด็กอาย ุ8-12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอาย ุ8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋
ทา่นละ 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ทา่นละ่ 

09-12 พฤศจกิายน 2561 12,900 12,900 12,900 7,891.- 3,500 

15-18 พฤศจกิายน 2561 12,900 12,900 12,900 7,500.- 3,500 

22-25 พฤศจกิายน 2561 12,900 12,900 12,900 7,500.- 3,500 

29 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2561 12,900 12,900 12,900 7,500.- 3,500 

14-17 ธนัวาคม 2561 13,900 13,900 13,900 8,200.- 3,500 

17-20 มกราคม 62 12,888 12,888 12,888 7,788.- 3,500 

24-27 มกราคม 62 12,888 12,888 12,888 7,788.- 3,500 

15-18 กุมภาพนัธ ์62 13,888 13,888 13,888 8,488.- 3,500 

22-25 กุมภาพนัธ ์62 12,888 12,888 12,888 7,888.- 3,500 

28 กุมภาพนัธ ์-03 มนีาคม62 13,888 13,888 13,888 8,488.- 3,500 

07-10 มนีาคม62 12,888 12,888 12,888 8,188.- 3,500 

14-17 มนีาคม62 12,888 12,888 12,888 8,188.- 3,500 

21-24 มนีาคม62 12,888 12,888 12,888 8,188.- 3,500 

28-31 มนีาคม62 10,888 10,888 10,888 6,188.- 3,500 

05-08 เมษายน 2562 14,888 14,888 14,888 9,488.- 3,500 

14-17 เมษายน 2562 16,888 16,888 16,888 9,688.- 3,500 

19-22 เมษายน 2562 12,888 12,888 12,888 8,188.- 3,500 

26-29 เมษายน 2562 13,888 13,888 13,888 8,188.- 3,500 

03-06 พฤษภาคม 2562 12,888 12,888 12,888 8,188.- 3,500 

10-13พฤษภาคม 2562 12,888 12,888 12,888 8,188.- 3,500 

17-20 พฤษภาคม 2562  14,888 14,888 14,888 9,788.- 3,500 

24-27 พฤษภาคม 2562 12,888 12,888 12,888 8,188.- 3,500 

*** (INFANT)สําหรบั"ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000.-บาท / ทา่น *** 
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***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํา่กวา่ 6 

เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ 

จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

6. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม)  

7. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทาง

สาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์ 

9. คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่

น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

4. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัด

จําตัว๋ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกั

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทาง

เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


