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HILIGHT  
•เมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทีม่แีมน่ า้ไหลผา่น”ซึง่

หมายถงึแมน่ า้แดง ทีไ่หลผา่นตวัเมอืงฮานอย  

•ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย  

•ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก   

•ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 36 สาย 

•เทีย่วชมเมอืง สมัผสัความงามของ “ฮาลองบก” 

•ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว “ฮาลองเบย”์  

•เทีย่วชมความงดงามของ “ซาปา”เมอืงหลงัคาโลกแหง่

อนิโดจนี 

•เทีย่วชม หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้น

ชาวเขาเผา่มง้ด า 

•เทีย่วชม Silver Water Fall น า้ตกสเีงนิเป็นน า้ตกที่

สวยงามทีสุ่ดในเมอืงซาปาไหลจากยอดเขาฟานซปัีน 

•เทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love market)  

•พเิศษ!! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, พเิศษหมอ้ไฟปลาเเซ

ลมอน  

•FREE WIFI ON BUS 

วนัที ่1 : กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-ฮานอย-นงิห ์

บงิห-์ฮาลอง 

วนัที ่2 : ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถ า้นางฟ้า-ฮานอย-

ชมทะเลสาบคนืดาบ -ชมวดั หง๊อกเซนิ -ชมการแสดง

ระบ าตุก๊ตาน า้ -อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย- ฮานอย 

วนัที ่3 : ฮานอย - ลาวไก - ซาปา -ชาวเขาก ัต๊ ก ัต๊ (Cat 

Cat)– ซาปา 

วนัที ่4 : ซาปา – สถานรีถไฟซาปาสเตช ัน่ –น ัง่ข ึน้-ลง 

กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปัิน - Silver Water Fall น า้ตกสเีงนิ 

–ฮานอย –กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย   

นงิหบ์งิห ์ฮาลอง ซาปา      

  ( FANSIPAN )  

  4 วนั 3 คนื                      

   

  

                                

โดยสายการบนิไทย (TG) 

เดนิทาง : สงิหาคม  62 

ราคาเพยีง 18,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่08-11 ส.ค. 62 18,900 .- 

 

 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ฮาลอง 

05.00น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร ช ัน้ 4 ประต ู2-3 เคานเ์ตอร ์D 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่น    

07.45 น. เหริฟ้าสู ่กรุงฮานอย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG560 

(บรกิารอาหารเชา้และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง / ใชเ้วลาบนิ 1.50 ชัว่โมง ) (น้ําหนักกระเป๋าได ้30 กโิลกรัม/ทา่น)  

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบกรงุฮานอย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันญิบิญ่ 

ชว่งเชา้ : เดนิทางถงึ เมอืงนงิหบ์งิห ์เมอืงนงิหบ์งิหเ์ป็นเมอืงชนบทเล็กอยู่ทางใตข้องกรุงฮานอย 

เป็นเมอืงทีม่คีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีืน้ทีเ่ป็นทีลุ่ม่ชุม่ดว้ยน้ําอันกวา้งใหญ ่จนไดร้บัขนานนามว่า” 

อ่าวฮาลางบนแผน่ดนิใหญ่” หรอื “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีมูทิศันป์ระกอบดว้ย เทอืกเขา เนนิเขาหนิปูน ที่

ราบตํา่ พืน้นาขา้ว ทีล่อ้มรอบดว้ยยอดเขาถงึ 99 ยอด ดว้ยกนั *** ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

น าทา่นน ัง่เรอืพาย (น ัง่ล าละ 4 ทา่น) ไปตามลําน้ําทีล่ดัเลีย้วไปตามหบุเขา เป็นบรรยากาศทีด่มีาก 

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทศันียภาพทีม่ภีเูขารปูทรงตา่งๆ ลอ้มรอบอันตืน่ตาตืน่ใจ 

หลายทา่นถงึกบัเอย่ปากว่าสวยไมแ่พ ้“กุย้หลนิเมอืงจนี” เจา้หนา้ทีเ่รอืจะนําเรอืลอดไปตามถํ้า 

และโผลไ่ปอกีดา้นหนึง่เพือ่ชมทศันียภาพถงึ 3 ถ้ํา จงึเป็นทีม่าของชือ่ ตามกอ๊ก (Tam Coc) 

ซึง่ภาษาเวยีดนามหมายถงึ 3 ถ้ํา น่ันเอง แตค่นไทยเราเรยีกว่า “ ฮาลองบก” การน่ังเรอืชมฮาลองบกนี ้

ทําใหเ้ห็นสภาพชวีติความเป็นอยู่ชาวนาเวยีดนามว่ามวีถิชีวีติทีใ่กลช้ดิกบัธรรมชาต ิ

โดยเฉพาะเรือ่งน้ําทีถ่อืว่าเป็นหัสใจหลกัของอาชพีเกษตรกรรม  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ชว่งบา่ย : / สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบัสูเ่มอืง ฮาลอง 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลองดนิแดนแห่งมังกรหลบัใหลตัง้อยู่ใน จังหวดักวา่งนงิหซ์ ึง่จังหวดันี้จะมี

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ฮาลอง ✈ 🍽 🍽 
HALONG HARBOUR 4* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

2 
ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถ า้นางฟ้า-ฮานอย-ชมทะเลสาบ
คนืดาบ -ชมวดั หง๊อกเซนิ -ชมการแสดงระบ าตุก๊ตาน า้ -

อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย- ฮานอย 
🍽 🍽 🍽 

MOON VIEW HOTEL 3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

3 
ฮานอย - ลาวไก - ซาปา -ชาวเขาก ัต๊ ก ัต๊ (Cat Cat)– ซา

ปา 🍽 🍽 🍽 
CHARM HOTEL SAPA  

4* HOTEL   หรอืเทีย่บเทา่ 

4 
ซาปา – สถานีรถไฟซาปาสเตช ั่น –น ัง่ข ึ้น-ลง กระเช้า
ไฟฟ้าฟานซปัิน - Silver Water Fall น า้ตกสเีงนิ –ฮานอย 

–กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
🍽 🍽 ✈ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
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พรมแดนร่วมกบัจนีทางทศิเหนือ โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม) ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่การ

เกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 หลงัจากนัน้ นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึทีต่ลาดกลางคนืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

การตอ่รองสนิคา้ ไม่วา่จะเป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งมากมาย 

เขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม HALONG HARBOUR HOTEL(ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกัฮาลอง 1 คนื 

 

วนัที ่2: 
ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถ า้นางฟ้า-ฮานอย-ชมทะเลสาบคนืดาบ -ชมวดั หงอ๊กเซนิ -ชม

การแสดงระบ าตุก๊ตาน า้ -อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย- ฮานอย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมความงดงามของ  อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์นัน้ตามนทิานปรัมปราของ

ชาวเวยีดนามไดก้ลา่วถงึมังกรโบราณซึง่เคยรอ่นมาลงในอ่าวนี้เมือ่ครัง้ดกึดาํบรรพแ์ละชือ่ของฮาลอง ก็แปล

ไดว้่า มังกรร่อนลง เชญิทา่นสมัผัสจากความงดงามและสมบรูณ์ของอา่วฮาลอง จนทําใหไ้ดร้ับการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์อง

ธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอย่างสวยงาม ผ่าน

เกาะตา่งๆ ทีม่รีูปรา่งแปลกตา ลกัษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกว่า 

1,000 เกาะ และมเีนื้อทีก่ว่า 4,000 ตารางกโิลเมตรซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอา่วตงัเกีย๋ของทะเลจนีใต ้น าทา่น

เขา้ชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยตา่งๆภายในถ า้ ทีป่ระดบัตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแตล่ะกอ้น

จะมลีกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทศันข์องอา่วฮาลอง 

 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 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาชา้นานชมการแสดงระบ า

ตุก๊ตาน า้ ศลิปกรรมประจ าชาต ิเอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถ

ในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน้ําผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของ

คณะละคร) นําเสนอเรือ่งราวในชวีติประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม 

จากนัน้เชญิทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัทีฮ่านอย 1 คนื 

 

วนัที ่3: ฮานอย - ลาวไก - ซาปา -ชาวเขาก ัต๊ ก ัต๊ (Cat Cat)– ซาปา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นําทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวัด ลาวไก สูข่นุเขาหว่างเหลยีนเซนิ ไปยังเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถกู

ใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที ่เขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และได ้

มกีารสรา้งสถานีภเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี 

ปัจจบุันเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเวยีดนาม 

โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโคช๊ปรับอากาศ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่น สูห่มู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาใน

หมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร / พเิศษหมอ้ไฟปลาเเซลมอน  

หลงัจากนัน้ ใหท้า่นอสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market)ชมสนิคา้ทอ้งถิน่และชมบรรดาเหลา่

ชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตวักนัอยู่ทีน่ี่ ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจําเผา่ตา่งๆ จากนัน้นําทา่น Check-in เขา้ทีพ่ัก 

เขา้สูท่ ีพ่กั นําคณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม CHARM HOTEL SAPA   (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืใน ซาปา  

 

วนัที ่4: 
ซาปา – สถานรีถไฟซาปาสเตช ัน่ –น ัง่ข ึน้-ลง กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั - Silver Water 

Fall น า้ตกสเีงนิ –ฮานอย –กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟซาปาสเตช ัน่ใหท้า่นไดเ้ดนิทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา สู ่อกีหนึง่

สถานี เพือ่นําทา่นเดนิทางตอ่โดยกระเชา้ไฟฟ้า โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ15 – 20 นาท ีระหว่างทางที่

ทา่นไดเ้ดนิทางโดยรถไฟนัน้ สามารถมองเห็นววิทวิทศันข์องเมอืงซาปานาขัน้บรรได เมฆหมอกทีล่อยตวัอยู่

เหนืออากาศ ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอัธยาศยั 

จากนัน้ใหท้า่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินักระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถมองเห็นววิเมอืงซาปา และ

ความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แมน้ํ่า ลําธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนา

ขัน้บันไดทีส่วยงามเป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซาปาสลบัไปกบัหมู่บา้นของชาวเขา รวมถงึภเูขาและม่านหมอกที่

เรยีงตวัซอ้นกนัเป็นฉากหลงัทีส่วยงาม ขณะทีก่าํลงัเพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันท์ีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้

ใกลย้อดเขาฟานซปินั ทีไ่ดร้ับฉายาว่า หลงัคาแห่งอนิโดจนีโดยอยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลถงึ 3,143 

กโิลเมตร จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิชมบรรยากาศเพือ่พชิติยอดเขาฟานซปัิน  

นําทา่นชมทศันียภาพดา้นบนพรอ้มถา่ยภาพววิทศิทศัน ์และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยนูนาน ของ

ประเทศจนี ระหวา่งทีท่า่นอยู่ดา้นบนนัน้หากสภาพอากาศไม่มเีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถ มองเห็นทวิทศัน์

ของ ยอดเขาฮัมรอง สมควรแกเ่วลา นําทา่น ลงกระเชา้จากยอดเขาฟานซปินั  

นําทา่นออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall น้ําตกสเีงนิ เป็นน้ําตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปาไหลจากยอด

เขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกลมคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลายระดบั

สายน้ําลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงามตอ่มา 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางกลบัสูต่วัเมอืงฮานอย มคีวามหมายว่า “เมอืงทีม่แีม่น้ําไหลผา่น”ซึง่หมายถงึแม่น้ําแดงที่

ไหลผ่านตวัเมอืงฮานอย อันเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ทางเหนือของประเทศ มี

ประวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูท่า่อากาศยาน สวุรรณภมู ิ

20.25 น. เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG565 
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22.15 น. ถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 
โปรแกรม :  เวยีดนามเหนอื ฮานอย นงิหบ์งิห ์ฮาลอง ซาปา (Fansipan)  4 วนั 3 คนื บนิ TG 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกบัผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่ 08-11 ส.ค.  62 18,900 .- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 

      

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตั๋วเนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2.การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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4.สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ใน

กรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรมั / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 

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

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
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