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HILIGHT  
1.เทยีวชมความงดงามของ “ซาปา”เมอืงหลงัคาโลกแหง่อนิ
โดจนี 
2.เทยีวชม หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้น
ชาวเขาเผา่มง้ดํา 
3.เทยีวชม Silver Water Fall นําตกสเีงนิเป็นนําตกที
สวยงามทสีดุในเมอืงซาปาไหลจากยอดเขาฟานซปีัน 
4.เทยีวชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง 
5.เทยีวชมเมอืง สมัผสัความงามของ “ฮาลองบก”  
6.ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว “ฮาลองเบย”์  
7.ชมโชวห์ุน่กระบอกนํา วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก ทฮีาลอง  
8.ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 36 สาย 
9. FREE WIFI ON BUS 

วนัท ี1 : กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ฮานอย 

(สนามบินนอยไบ)-เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water 

Fall -Cat Cat Village –ต ล า ด เ มื อ ง ซ า ป า ( Love 

market)-ซาปา 

วนัท ี2 : ซาปา-ยอดเขาฮมัรอง-ฮานอย-อสิระช้อบปิง

ถนน 36 สาย-ฮานอย(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 
วนัที 3 : ฮานอย-นิงหบ์ิงห-์ล่องเรือฮาลองบก -ถําตํา
กอ๊ก-ฮาลอง-ชมโชวห์ุน่กระบอกนํา-ฮาลอง 
วนัท ี4 : ฮาลอง-ล่องเรอือ่าวฮาลอง-ถํานางฟ้า-ฮานอย
(สนามบนินอยไบ)-กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย  

ซาปา นงิหบ์งิห ์ ฮาลอง 

 4 วนั 3 คนื                     
  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  [FD]  

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 12,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง  

วนัท ี18-19 เม.ย.62 12,900 .- 
วนัท ี03-06,09-12,10-13 พ.ค.  62 12,900 .- 
วนัท ี16-19,17-20 พ.ค.  62 
วนัท ี24-27  พ.ค. 62  

13,900 .- 
12,900 .- 

วนัท ี06-09, 07-10, 13-16, 14-17, 20-23,21-24, 27-30 ม.ิย. 62 13,900 .- 
วนัท ี28 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 12,900 .- 
วนัท ี04-07, 05-08 , 11-14 ก.ค. 62 12,900 .- 
วนัท ี12-15 ก.ค. 62 14,900 .- 
วนัท ี18-21, 19-22 ก.ค. 62 13,900 .- 
วนัท ี25-28 ก.ค. 62 14,900 .- 
วนัท ี26-29 ก.ค. 62 16,900 .- 
วนัท ี01-04 , 02-05, 08-11, 15-18 , 16-19, 22-25, 23-26,ส.ค. 62 12,900 .- 
วนัท ี29 ส.ค.-01 ก.ย. 62 12,900 .- 
วนัท ี30 ส.ค.-02 ก.ย. 62 12,900 .- 
วนัท ี09-12 ส.ค. 62 14,900 .- 
วนัท ี05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 20-23 ก.ย. 62 12,900 .- 
วนัท ี19-22 , 26-29 ,27-30ก.ย. 62 13,900 .- 
 
 
 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา โรงแรมทพีกั 

1 
กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ฮานอย (สนามบนินอย
ไบ)-เมอืงลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall -Cat Cat 
Village –ตลาดเมอืงซาปา(Love market)-ซาปา 

✈ 🍽 🍽 
SUNNY MOUNTAINS 

VIEW HOTEL 3* HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 ซาปา-ยอดเขาฮมัรอง-ฮานอย-อสิระชอ้บปิงถนน 36 สาย-
ฮานอย(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 🍽 🍽 🍽 

MOON VIEW HOTEL 3* 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืฮาลองบก -ถําตํากอ๊ก-ฮาลอง- 
ชมโชวห์ุน่กระบอกนํา-ฮาลอง 🍽 🍽 🍽 

NEW STAR HA LONG 
HARBOUR  3* HOTEL   

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถํานางฟ้า-ฮานอย(สนามบิน
นอยไบ)-กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 🍽 🍽 ✈ 
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วนัท ี1 
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-เมอืงลาวไก- 
ซาปา-Silver Water Fall-Cat Cat Village-ตลาดเมอืงซาปา (Love 
market)-ซาปา 

04.00 น. พรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 ประต ู2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอร์
เอเชยีโดยเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

07.00น. นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทยีวบนิท ีFD642 
08.45 น. 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั 

เดนิทางถงึสนามบนินอยไบกรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนันนําทา่นเดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 
นําทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จงัหวดั ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยังเมอืงซา
ปา เมอืงซาปาเคยถกูใหส้รา้งขนึเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรังเศสท ีเขา้มาปกครอง
ในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานีภเูขาขนึ เพราะดว้ยเมอืงซา
ปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่จงึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบนัเป็นเมอืงทอ่งเทยีว
ซงึไดรั้บความนยิมมากทสีดุแห่งหนงึในเวยีดนาม 
โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการนงัรถโคช๊ปรบัอากาศ 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall นําตกสเีงนิ เป็นนําตกทสีวยงามทสีดุในเมอืงซา
ปาไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซงึสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจนจากระยะไกลมคีวามสูง
ประมาณ 100 เมตร มหีลายระดับสายนําลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงามต่อมา 
นําท่าน สู่หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิีชีวติความ
เป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นนีและชมแปลงนาขา้วแบบขนับันได 

คาํ 

รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
ใหท้า่นอสิะเทยีวชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market)ชมสนิคา้ทอ้งถนิและชม
บรรดาเหล่าชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตัวกนัอยู่ทนีี ดว้ยเครอืงแต่งกายประจําเผ่าตา่งๆ 
จากนันนําทา่น Check-in เขา้ทพัีก 

เขา้พกั นําคณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดบั 3 
ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกัซาปา 1 คนื 

วนัท2ี 
ซาปา-ยอดเขาฮมัรอง-ฮานอย-ชมทะเลสาบคนืดาบ-ชอ้บปิงถนน 36 สาย-
ฮานอย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรองชมสวนไมด้อกและสวนหนิที

สวยงามชมทวิทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอ้มรอบไปดว้ย
เทอืกเขา 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย  สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮานอยเดนิทางกลับสูก่รุงฮานอยโดยรถ
โคด๊ปรปัอากาศ(โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.) 
ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนีมตํีานานกลา่ววา่ 
ในสมัยทเีวยีดนามทําสงครามสูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็น
เวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทยั 
เมอืไดม้าลอ่งเรอืททีะเลสาบแหง่น ีไดม้เีตา่ขนาดใหญ่ตัวหนงึไดค้าบดาบวเิศษมาให ้
พระองค ์เพอืทําสงครามกับประเทศจนี หลังจากทพีระองคไ์ดรั้บดาบมานัน พระองคไ์ด ้
กลับไปทําสงครามอกีครัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนีทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมอื

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 800บาท/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทัวรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแต่ทา่นจะเห็นสมควร 
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เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี นําทา่นขา้ม สแีดง
สดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ  
ชมวดั หง๊อกเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสตา๊ฟ ขนาด
ใหญ่ ซงึมคีวามเชอืวา่ เต่าตัวนี คอืเตา่ศักดสิทิธ ิ1 ใน 2 ตัวทอีาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นี
มาเป็นเวลาชา้นาน 
จากนนัเชญิทา่น อสิระชอ้บปิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร
มากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
เขา้พกั คณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

พกัทฮีานอย 1 คนื 

วนัท3ี ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืฮาลองบก-ถําตํากอ๊ก-ฮาลอง-ชมโชวห์ุน่
กระบอกนํา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

จากนนันําท่านเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห  ์ซึงอยู่ทางตอนใตข้องเมืองฮานอย เป็น
จังหวัดทมีคีวามพเิศษทางธรรมชาต ิซงึเป็นลักษณะเดน่อยู่อย่างหนงึคอื มพีนืทเีป็นทชีุ่ม
นํา ในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาลจนพืนทีนันถูกเรียกว่า“อ่าวฮาลองบนแผ่นดนิ 
หรอื ฮาลองบก เพอืนําทา่น ลอ่งเรอืพาย ลอ่งไปตามคลอง ซงึสองขา้งทางโอบลอ้ม
ดว้ยภเูขาหนิปนู ชมทวิทัศน์อันงดงามเขยีวขจแีละบรรยากาศอันแสนสดชนื ระหว่างทาง
ไปชมถําต่างๆจะผา่นนาขา้ว ซงึมอียู่ทังสองขา้งทาง จากนันนําทา่นชม ถําตํากอ๊ก เป็นถํา
ทีมีหนิงอกหนิยอ้ยอันน่ามหัศจรรย์ ซงึซ่อนตัวอยู่ในความลกึของเทือกเขา ภูเขาและ
ทะเลเป็นอันหนึงอันเดียวกัน ทําใหท้ีนีมีภูม ิประเทศทีราวกับภาพวาด(โดยใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮาลองดนิแดนแห่งมังกรหลับใหลตังอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงหซ์งึ
จังหวัดนีจะมพีรมแดนร่วมกับจนีทางทศิเหนือ โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 
165 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม) ใหท้า่นสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชม
วถิีชวีติความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาขา้วเขียวขจีและชมการแสดงระบําตุ๊กตานํา 
ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในนําผสมผสานกบัเสยีงบรรเลง
ของเครอืงดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอเรืองราวใน
ชวีติประจําวนั ประเพณ ีวัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร หลังจากนัน นําท่านอสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง
และของทีระลกึทตีลาดกลางคนืใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการต่อรองสนิคา้ ไม่ว่าจะเป็น
กระเป๋า หรอืสนิคา้พนืเมอืงต่างมากมาย  

เขา้พกั คณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL (ระดบั 3 
ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืใน ฮาลอง 

วนัท4ี ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถํานางฟ้า-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-กรุงเทพฯ 
(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
    
 
 
 
 
 
 

เดนิทางสูท่่าเรอืเพอืลอ่งเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อ่าวฮาลอง หรือ 
ฮาลองเบย ์นันตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนามไดก้ล่าวถงึมังกรโบราณซงึเคยร่อน
มาลงในอา่วนีเมอืครังดกึดําบรรพแ์ละชอืของฮาลอง ก็แปลไดว้า่ มังกรร่อนลง เชญิท่าน
สัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทําใหไ้ดร้ับการขนึทะเบยีนเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มอืปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์
ของธรรมชาตทิไีดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรยีง
ตัวกันอยา่งสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ทมีรีูปร่างแปลกตา ลักษณะทัวไปของอา่วฮาลองนัน
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กลางวนั 
บา่ย 
 
 
 
คาํ 

ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกวา่ 1,000 เกาะ และมเีนือทกีวา่ 4,000 ตาราง
กโิลเมตรซงึเป็นส่วนหนึงของอ่าวตังเกยีของทะเลจนีใต ้นําท่านเขา้ชม ถํานางฟ้า ชม
หนิงอกหนิยอ้ยต่างๆภายในถํา ทีประดับตกแต่งดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแต่ละกอ้นจะมี
ลักษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแต่ทา่นจนิตนาการ 

บรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทศันข์องอา่วฮาลอง 

นําท่านเดนิทางสู่ตวัเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองทีมีแม่นําไหลผ่าน”ซึง
หมายถงึแม่นําแดงทไีหลผ่านตัวเมอืงฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 
ตังอยูท่างเหนือของประเทศ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพอืเดนิทางสู่ท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง 

20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเทยีวบนิท ี
FD645 

22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความ
ประทบัใจ 

 
 

โปรแกรม :  เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์ ฮาลอง  4 วนั 3 คนื                      

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ท่านละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

วนัท ี 18-21 เม.ย.  62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี 03-06  พ.ค.  62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี09-12 พ.ค.  62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี10-13  พ.ค.  62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี16-19 พ.ค.  62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี17-20 พ.ค.  62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี24-27 พ.ค.  62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี06-09 ม.ิย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี07-10 ม.ิย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี13-16 ม.ิย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี 14-17 ม.ิย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี20-23 ม.ิย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี21-24 ม.ิย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 
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วนัท ี27-30 ม.ิย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี28 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี04-07 ก.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี05-08 ก.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี11-14 ก.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี12-15 ก.ค. 62 14,900 .- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี18-21  ก.ค. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี19-22 ก.ค. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี25-28 ก.ค. 62 14,900 .- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี26-29 ก.ค. 62 16,900 .- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 

วนัท ี01-04  ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี  02-05 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี  08-11 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี 15-18 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี  16-19 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี 22-25 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี 23-26 ส.ค. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี29 ส.ค.-01 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี30 ส.ค.-02 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี09-12 ส.ค. 62 14,900 .- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี05-08  ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี06-09 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี 12-15 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี13-16  ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี 20-23 ก.ย. 62 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 12,900 .- 3,500.- 

วนัท ี19-22 ก.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี26-29 ก.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

วนัท ี27-30 ก.ย. 62 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 13,900 .- 3,500.- 

      

**เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 800บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

 

เงอืนไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้ังนขีนึอยูก่ับสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัต่างๆทไีม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นสําคัญ*** 
 
***หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตวัเนอืงจาก
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 
วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา 6 หนา้ 
 
เงอืนไขการจอง 
1.กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ให ้
เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 
2.การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย
กอ่นกําหนดเนืองจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ่้ายทังหมด 
2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด 
4.สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 
5.บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวนทบีรษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะ
เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 
6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนยีมในการมัดจําตวัใน
กรณีทไีม่สามารถเดนิทางได ้
7.กรณีทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหัก
คา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท ิกรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง
นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับท่านเป็นกรณีไป 
8.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชันประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

QE1HAN-FD001 8 
  

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์
จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน
เดนิทาง เทา่นัน  
2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นําหนักสัมภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 
เจแปนแอรไ์ลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครืองบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการ
บนิทมีกีารเรยีกเก็บ 
6. คา่ประกนัอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ่้ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 
3. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ 
4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น 
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