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วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิไฮฟอง  – เมอืงไฮฟอง – เมอืงฮาลอง – ฮาลองไนท ์มาร ์
เก็ต            (-/-/D) 

12.30  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR โดย
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

15.20  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่VJ906 
17.15   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแคท บ ิเมอืงไฮฟอง ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดนิทางชืน่ชมธรรมชาต ิผ่านชนบทของเวียดนาม 
สองฝ่ังสว่นใหญ่จะเป็นนาขา้วสสีนัสวยงามตา่งกนัไปตามฤดกูาล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมงครึง่) 
จากนัน้อสิระใหทุ้กท่านเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ฮาลอง ไนท ์มารเ์ก็ต มีสนิคา้พื้นเมืองเวียดนามและสนิคา้จากจีนใหท้่าน

ไดเ้ลอืกหลากหลาย เหมาะส าหรับซือ้เป็นของฝาก เชน่ กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลัก เสือ้ผา้ ผา้พันคอ เสือ้ยืดลาย
เวยีดนาม ฯลฯ 

พกัที ่ NEW STAR HOTEL / CITYBAY HOTEL / KENNY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทีส่อง เมอืงฮาลอง – ทา่เรอืโหง่ไก – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง เบย ์– ถ า้นางฟ้า – เกาะไกช่น – เมอืงนงิหบ์งิห ์– 

ลอ่งเรอืฮาลองบก – เมอืงฮานอย        (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางไป ทา่เรอืโหง่ไก ทีเ่ชา้ตรู่แบบนี้จะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น รถบัสเล็กใหญ่ ทีม่าสง่นักท่องเทีย่วข ึน้

เรือ เรือจะเป็นเรอืไมโ้บราณ มหีอ้งน ้า หอ้งครัว และดาดฟ้าชมววิ เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้ไปชมถ ้า เรือจะจอดให ้
ลง และออกไปรอรับท่านอีกท่าหนึง่โดยไม่วกกลับมาทีเ่ดมิ  

 
น าท่านล่องเรืออ่าว ฮาลอง เบย ์เชญิท่านสมัผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง จนท าใหไ้ดร้ับ
การขึน้ทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มื่อปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ
ที่ไดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที่มี

รูปร่างแปลกตา อ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ 



Page 3 
 

 
  จากนัน้น าท่านชม ถ า้สวรรค  ์ภายในถ ้างดงาม มีหนิรูปทรงต่างๆ ประดับไปดว้ยไฟหลากหลายสสีัน ท าให ้

มองเห็นเป็นรูปทรงตา่งๆ กนัไปตามจนิตนาการ เชน่ มังกร หงส ์เตา่ เสอื นกกระเรยีน คู่รัก ฯลฯ และกลบัไปขึน้
เรือต่อ ล่องเรอืไปชมความงามของเกาะนอ้ยใหญ่ที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซึง่
ยูเนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลทข์องทีน่ี่เรอืจะผ่านใหท้า่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ

กบั เกาะไกช่น สญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลอง 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื พเิศษ !! เมนซูฟีู๊ ด+ไวนแ์ดง 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มือง เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเก่าแก่ทีม่ีความโดดเด่นทางธรรมชาต ิมีพืน้ทีชุ่ม่น ้าในอาณาเขต

อันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ีภมูทิัศน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขาหนิปูน ทีร่าบต ่า และนา
ขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถือกันว่าเป็นเมืองศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิัตขิองโฮจมินิห์ก็ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึน้ที่นี่

เป็นแห่งแรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟู ระหว่างทางน าท่านชมสนิคา้ otop รา้นเยื้อไผ่-สมุนไพร หยกและเครื่องประดบั (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
น าท่านเดนิทางสูท่่าเรือ ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่ม

ปากแม่น ้าแดง ในจังหวัดนงิบิง่ห์ เป็นพื้นทีท่ี่มีทัง้ภูมทิัศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปูน แม่น ้าหลายสายไหลลัดเลาะ 
บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้ า และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชัน จึงท าใหส้ถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทาง

โบราณคดทีี่เผยใหเ้ห็นการตัง้ถ ิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิน าทา่นลงเรอืลอ่งไปตามสายธารแห่งธาราทีไ่หลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางท่านจะได ้
ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซ ึง่มีความยาวหลายกโิลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดนิทางหลายท่าน

เปรียบเหมือน กุย้หลนิของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรือ ล่องผ่านทอ้งน ้า และถ ้าต่างๆภายใน
บรเิวณท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสดุลกูหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คา
บา้งสลับกันไป ความประทับใจที่ไดจ้ากการมาเที่ยวชม เป็นสถานที่ท่องเทยีวทางธรรรมชาตทิี่สวยงามมากแห่งหนึ่ง

ของเวียตนาม ทวิทัศน์ความสวยงามของที่นี้ไดร้ับการรังสรรค์จากธรรมชาตลิว้นๆ  และยังเป็นสถานที่ใชถ้่ายท า
ภาพยนต ์KONG SKULL ISLAND  

 
 
 



Page 4 
 

 
หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย ตัง้อยู่ตอนตน้อยู่บนลุ่มแม่น ้าแดง ปฐมกษัตรยิ์ราชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็น
เมอืงหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ือ่ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหนิ จนกระทัง่ พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ย

เมือหลวงไปอยู่เมืองเวเ้มื่อตกเป็นสว่นหนึ่ของอนิโดจีนฝรั่งเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีก
ครัง้ใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็น
เมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมืองหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก – ด่านชายแดนเวยีดนาม-จนี – เมอืงซาปา – หมูบ่า้นชาวเขา ก๊าตก๊าต  
น า้ตกสเีงนิ – ภเูขาปากมงักร – ซาปาเลฟิ มารเ์ก็ต      (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกจาก เมอืงฮานอย เพื่อเดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจีน ตัง้อยู่บนระดับความสงูจาก

ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ใหท้่านไดถ้่ายรูปบรเิวณ ดา่นชายแดน

เวยีดนาม-จนี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารเทีย่งน าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืง เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพียง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้
เร ิม่ตน้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ทีฝ่รั่งเศสซึง่ปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี 
พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเร ิม่มีชาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นที่

รูจ้ักกันในหมู่นักท่องเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่
อาศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พื้นทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดท่ามกลางทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตวัอย่างมี
เสน่ห ์นอกจากนี้ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
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น าท่านชม หมูบ่า้นชาวเขา ก๊าตก๊าต หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ัง
รถยนตก์็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถน าเทีย่วจะพาทุกทา่นมาทีห่นา้หมู่บา้นก๊าตกา๊ต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่

เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพื่อสมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึง่พา
ธรรมชาตใินการด าเนินชวีติอันเรียบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาที่เปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแก่นักท่องเทีย่ว (ลกูคา้สามารถน าส ิง่ของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิช่น เสือ่ผา้ ผา้

หม่ รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมามา่ เป็นตน้) 
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น าท่านเดนิทางสู่ น า้ตกสเีงนิ เป็นน ้าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึง่สามารถ
มองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ภเูขาปากมงักร ซึง่เป็นภูเขาอยู่กลางเมอืงซาปา นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทา้ข ึน้ไปเพื่อชม
หมอกและเมฆคลมุเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ทีม่คีวามสงูถงึ 3,143 

เมตร ถอืเป็นยอดภูเขาทีอ่ยู่สงูสดุในอนิโดจีน จนไดร้ับฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอนิโดจีน ในระหว่างที่เดนิข ึน้
ภเูขาฮามรอง นักทอ่งเทีย่วสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้ 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนสูกุ ีห้มอ้ไฟ 
 หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบรอ้ย อสิระท่านเดนิชมและชอ้ปป้ิงที่ ตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มีสนิคา้ให ้

ทา่นเลอืก ชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 
พกัที ่ HOLIDAY SAPA HOTEL / SAPA DIAMOND HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาปา – น ัง่รถไฟชมเมอืงซาปา – น ัง่กระเช้าไฟฟ้า – ข ึน้ยอดเขาฟานซิปัน – เมอืงฮานอย  
สะพานแสงอาทติย ์– ทะเลสาบคนืดาว – วดัหงอกเซนิ – ถนน 36 สาย    (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่าน น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ท่านจะไดพ้บกับววิทวิทัศน์ของเมอืงซาปาทีเ่ต็มไปดว้ยความสดชืน่ และสดูกลิน่
อายธรรมชาต ิทา่นยังจะไดพ้บกบัทุง่นาขัน้บันไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานีน่ังกระเชา้ไฟฟ้า  

 
จากนัน้น าท่านสู ่ยอดเขาฟานซปินั โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรยีบเสมือน "หลังคาอนิโดจนี" เป็นระบบ

กระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 
3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น น ้าตกสเีงนิ และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูง
ชมนาขัน้บันไดที่สวยงาม เมื่อเดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิข ึน้สู่

จุดสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทานเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ผ่านเสน้ทางเดมิ หลังจากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจ

กลางเมอืงฮานอย ทีม่ตี านานเลา่ขานว่าในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกบัจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไม่เคยรบ
ชนะจนีไดเ้ลย ท าใหเ้กดิความทอ้แท ้เมือ่มาลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ไดม้ปีาฏหิารย ์เตา่ขนาดใหญ่มากไดค้าบ

ดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมื่อพระองคน์ าดาบไปต่อสูก่ับจนีก็ไดช้ยัชนะกลบัมาท าใหบ้า้นเมืองสงบสขุ เมื่อ
สงครามสิน้สดุพระองคก์็ไดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ 

 
น าท่านชม สะพานแสงอาทติย  ์ขา้มไปสู่เกาะหยกชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ 

และขา้ง  ๆศาลเจา้มีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึง่เป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวัดยังมี
ตะพาบศักดิส์ทิธิร์วมทัง้อานุสาวรยีข์อง ตรันคว็อกตวน ซึง่เป็นแม่ทพัเอกในการต่อสูก้ับกองทัพมองโกลและขับเคลือ่น
ทพัมองโกลกลบัไปไดส้ าเร็จเมื่อปี ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซนิ หรือวัดเนนิหยก เป็นอีกสญัลกัษณ์หนึง่ทีส่ าคัญมากๆของ

เมืองฮานอยสะพานสแีดงนัน้เป็นสะพานไมท้ีม่ีนักท่องเที่ยวทีม่าทัวรเ์วียดนามทีเ่ป็นคู่รักมักจะมาถ่ายรูปพรีเวสดิง้กัน
ทีน่ี่ เมือ่ผูท้ีม่าทวัรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปก็จะเขา้สูป่ระตวูัด ภายดา้นในนัน้จะมีตะพาบอยู่ 1 ตัว ทีส่ต๊าฟไวป้ระวัตแิละ

ความเป็นมานัน้กลา่วไวว้่า ทะเลสาบแห่งนี้มตีะพาบทัง้หมด 2 ตวั อกีตวัหนึง่ยังมชีวีติอยู่และอาศยัอยู่ในทะเลสาบ 
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จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้บน ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ 
ของใช ้อาท ิเครื่องเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปป้ียี่หอ้ต่างๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, 
Billabong 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิSEN 
พกัที ่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงฮานอย – จตัรุสับาดงิห ์– สสุานโฮจมินิห ์– สนามบนินอยไบ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ  
                       (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์(ถ่ายรูปดา้นนอก) ลานกวา้งที่ประธานาธบิดีโฮจมินิห์ไดอ้่านค าประกาศ
อสิรภาพของเวียดนามพน้จากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ถงึ 84 ปี น า
ทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ที ่สุสานโฮจมินิห ์ดา้นในเป็นทีบ่รรจุศพของท่านโฮจมินิหอ์าบน ้ายานอนสงบอยู่ในโลงแกว้ (ปิด

ใหเ้ขา้ชมทกุวันจันทรแ์ละศกุร)์ 
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  ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
12.15  น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ901 
14.05  ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

**************************************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่12ปี) 

พกัเดีย่ว
เพ ิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

08 – 12 มนีาคม 2562 
*ไมส่ามารถตดักรุป๊เหมาได*้ 

12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

22 – 26 มนีาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999 

05 – 09 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

12 – 16 เมษายน 2562 19,999 19,999 19,999 4,500 15,999 

19 – 23 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

10 – 14 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

09 – 13 สงิหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

23 – 27 สงิหาคม 2562 
*ไมส่ามารถตดักรุป๊เหมาได*้ 

12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ า 
ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากทางบรษิทัไดท้ าการช าระคา่ต ัว๋ใหก้บัทางสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้  

โปรดอา่นขอ้ความใหค้รบถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้
ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้
ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆให ้
ถอืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 

และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
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เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือ

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ 

คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ่งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องไดไ้ม่มีการจ ากัด
จ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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

 
 


