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VIETNAM 

จดัเต็ม..เวยีดนามเหนอื สบาย...สบาย 

 
ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์ฮาลอง 4วนั 3คนื  

  

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  [FD] 

 

GT-HAN FD01 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

 
1 

 

 
กรงุเทพฯ-สนามบนินอยไบ-ฮานอย-เมืองลาวไก -ซาปา- 
Silver Water Fall - Cat Cat Village –ตลาดเมอืงซาปา 
( Love market)-ซาปา 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

SUNNY 
MOUNTAINS VIEW 
HOTEL 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 
  

 
2 

 
ซาปา-ยอดเขาฮัมรอง-ฮานอย-อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย-
ฮานอย 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

 

 

  

 

 

 

 

 
MOON VIEW 
HOTEL 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 
 

 
3 

 
ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืฮาลองบก -ถ ้าต ากอ๊ก-ฮาลอง-

ชมโชวห์ุน่กระบอกน ้า-ฮาลอง 
 

 

  

 

  

 

 

 
NEW STAR 
HALONG HOTEL 3* 
หรอืเทีย่บเทา่ 
 

 
 
4 

 
ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถ ้านางฟ้า-ฮานอย-กรงุเทพฯ 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

                         เคร ือ่งแอรบ์สั 320                                    น า้หนกัสมัภาระ 
                       ท ีน่ ัง่แบบ 3-3/ 180 ทีน่ ัง่                        ท ีน่ ัง่ขาไป - ขากลบั 20 กก.                       

1. เท ีย่วชมความงดงามของ “ซาปา” เมอืงหลงัคาโลกแหง่อนิโดจนี 

2. เท ีย่วชม หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า 

3. เท ีย่วชม Silver Water Fall น า้ตกสเีงนิ เป็นน า้ตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปาไหลจาก 

ยอดเขาฟานซปีัน 

4. เท ีย่วชม ทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง 

5. เท ีย่วชม เมอืง สมัผสัความงามของ “ฮาลองบก”  

6. ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว “ฮาลองเบย”์  

7. ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก ทีฮ่าลอง  

8. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 36 สาย 

9.  FREE WIFI ON BUS 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – ฮานอย - เมอืงลาวไก – ซาปา - Silver Water Fall - Cat Cat 

Village -ตลาดเมอืงซาปา (Love market) - ซาปา 

 

04.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

                คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  

07.00 น.   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 

08.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง 

                หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 

ช่วงเชา้ : น าทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวัด ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีน

เซนิ ไปยังเมืองซาปา เมอืงซาปาเคยถกูใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาว

ฝรั่งเศสที ่เขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้ีการสรา้ง

สถานีภเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมืองซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึท าใหม้ีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจบัุนเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่

ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวียดนามโดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโค๊ชปรบัอากาศ 
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กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

ช่วงบา่ย : น าทา่นออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall น ้าตกสเีงนิ เป็นน ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุ

ในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจนจากระยะไกลมี

ความสงูประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน ้าลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงามตอ่มา 

 

น าทา่น สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวเขาในหมูบ่า้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได 

 

 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ใหท้า่นอสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสนิคา้ทอ้งถิน่และชมบรรดาเหลา่ชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตัวกัน 

อยูท่ีน่ี่ ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจ าเผ่าตา่งๆ จากนัน้น าทา่น Check-in เขา้ทีพั่ก 

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

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

ซาปา – ยอดเขาฮมัรอง – ฮานอย – ชมทะเลสาบคนืดาบ  - ชอ้บป้ิงถนน 36 

สาย-ฮานอย 

 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

               น าทา่นชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิทีส่วยงามชมทวิทัศน์เมืองซาปาในมุมมอง 

               แบบพาโนรามา เมืองซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮานอย เดนิทางกลับสูก่รงุฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ  (โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.) 

ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหง่น้ีมีต านานกลา่วว่า ในสมัยทีเ่วียดนามท าสงครามสูร้บกับ

ประเทศจีน กษัตรยิ์แหง่เวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสั้กที ท าใหเ้กดิความ

ทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแหง่น้ี ไดม้ีเตา่ขนาดใหญตั่วหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกบั

ประเทศจีน หลังจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอีกครัง้ และ ไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจีนท าให ้
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บา้นเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองค์ไดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม สีแดงสดใสสู่กลาง

ทะเลสาบคนืดาบ  

ชมวดั หงอ๊กเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ ่ซึง่มีความเชือ่ว่า เตา่ตัวน้ี คอืเตา่

ศักดิส์ทิธ ิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ีมาเป็นเวลาชา้นาน 

จากนัน้เชญิทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มีสนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึ

ตา่งๆ ฯลฯ  

 

                

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

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

วนัทีส่ามของการเด ิ

นทาง 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ฮานอย – นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืฮาลองบก - ถ า้ต ากอ๊ก - ฮาลอง – ชมโชวห์ุน่

กระบอกน า้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมืองฮานอย เป็น

จังหวัดทีม่ีความพเิศษทางธรรมชาต ิซึง่เป็นลักษณะเดน่อยูอ่ยา่งหนึง่คอื มีพื้นทีเ่ป็น

ที่ชุ่มน ้า ในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาลจนพื้นที่นัน้ถูกเรียกว่า“อ่าวฮาลองบน

แผน่ดนิ หรอื ฮาลองบก เพือ่น าทา่น ลอ่งเรอืพาย ลอ่งไปตามคลอง ซึง่สอง

ขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขาหนิปูน ชมทวิทัศน์อันงดงามเขยีวขจีและบรรยากาศอัน

แสนสดชืน่ ระหว่างทางไปชมถ ้าตา่งๆจะผ่านนาขา้ว ซึง่มีอยูทั่ง้สองขา้งทาง จากนัน้

น าทา่นชม ถ า้ต ากอ๊ก เป็นถ ้าทีม่ีหนิงอกหนิยอ้ยอันน่ามหัศจรรย ์ซึง่ซอ่นตัวอยูใ่น

ความลกึของเทอืกเขา ภเูขาและทะเลเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน ท าใหท้ีน่ี่มีภมูปิระเทศทีร่าวกับภาพวาด (โดยใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ช.ม.) 

 

กลางวนั   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร    
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มังกรหลับใหลตัง้อยูใ่น จังหวัดกว่างนงิหซ์ึง่จังหวัดน้ีจะมีพรมแดนรว่มกับจีนทางทศิ

เหนือ โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม) ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การ

เกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจี และ ชมการแสดงระบ าตุก๊ตาน า้ ศลิปกรรมประจ า

ชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการ

เชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรเีวียดนาม

และพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเรือ่งราวในชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรม

ของชาวเวียดนาม 

 

เย็น       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

            หลังจากนัน้ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึทีต่ลาดกลางคนืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการตอ่รองสนิคา้  

             ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรอื สนิคา้พื้นเมืองตา่งมากมาย 

พกัที ่ NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ฮาลอง  

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง – ถ า้นางฟ้า – ฮานอย - กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูท่า่เรอืเพื่อลอ่งเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อ่าวฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์นัน้ตามนทิานปรัมปราของชาว

เวียดนามไดก้ลา่วถงึมังกรโบราณซึง่เคยรอ่นมาลงในอ่าวน้ีเมื่อครัง้ดกึด าบรรพ์และชือ่ของฮาลอง ก็แปลไดว้่า มังกรรอ่นลง เชญิ

ทา่นสัมผัสจากความงดงามและสมบรูณ์ของอ่าวฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์าร

ยเูนสโกเ้มื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะ

หนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะ

ต่างๆ ที่มีรูปรา่งแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก 

เกาะนอ้ยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเน้ือทีก่ว่า 4,000 ตารางกโิลเมตรซึง่เป็นส่วน

หนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต ้น าท่านเขา้ชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ย

ตา่งๆภายในถ ้า ทีป่ระดับตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแตล่ะกอ้นจะมีลักษณะคลา้ย

กับสัตว์ตามแตท่า่นจนิตนาการ 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทศันข์องอา่วฮาลอง 
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น าทา่นเดนิทางสูตั่วเมอืงฮานอย มีความหมายว่า “เมอืงทีม่แีมน่ า้ไหลผา่น”ซึง่หมายถงึแม่น ้าแดงทีไ่หลผ่านตัวเมืองฮานอย 

อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูท่างเหนือของประเทศ มีประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  

 

เย็น       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพื่อเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 

 20.50 น. ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD645 

 22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

 

 

 โปรแกรม จดัเต็ม....เวยีดนามเหนอื  

ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์ฮาลอง  4วนั 3คนื บนิ 

FD 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

Join Land 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

22-25  มนีาคม  2561 12,991 12,991 12,991 9,991.- 3,500 

29  มนีาคม -01 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991 9,991.- 3,500 

05-08 เมษายน 2561 14,991 14,991 14,991 11,991.- 3,500 

13-16 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 13,900.- 3,500 

14-17 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 13,900.- 3,500 
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19-22 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

26-29 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

04-07 พฤษภาคม 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

10-13 พฤษภาคม 2561 14,991 14,991 14,991      11,991.- 3,500 

17-20 พฤษภาคม 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

26-29 พฤษภาคม 2561 14,991 14,991 14,991       11,991.- 3,500 

01-04  มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

08-11  มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

15-18  มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

22-25  มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

29มถิุนายน-02 กรกฎาคม 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

05-08  กรกฎาคม 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

12-15  กรกฎาคม 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

19-22  กรกฎาคม 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

26-29  กรกฎาคม 2561 14,991 14,991 14,991 11,991.- 3,500 

27-30  กรกฎาคม 2561 16,991 16,991 16,991 11,991.- 3,500 

03-06  สงิหาคม 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

10-13  สงิหาคม 2561 14,991 14,991 14,991 11,991.- 3,500 

16-19  สงิหาคม 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

23-26  สงิหาคม 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

30  สงิหาคม-02 กนัยายน 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

07-10 กนัยายน 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

14-17 กนัยายน 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

21-24 กนัยายน 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

27-30 กนัยายน 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

28 กนัยายน -01 ตุลาคม 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

 

                             *** ทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาเด็กทารก INFANT 3,999.-  
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(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวม 200 /วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 800 บาท / คน  

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

 

** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัท ีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสัิยทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีข ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสัิยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพียงล าพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ 

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวันจ านวนคนและมีคา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
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3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รกัษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บุหรี,่ เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่าก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมีคา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

6. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

7.  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
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กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วีซา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วีซา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลา

ขอวีซา่ไม่ต า่กว่า 7 วันท าการ)  

การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลือทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าต๋ัวเครื่องบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วีซา่,คา่วีซา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏเิสธวีซา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีรา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง  

5. Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพัก

แบบ 3 ทา่นจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวีซา่

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื่อนไขที่บรษัิทฯ ที่

รับประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบียบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่
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เฉพาะพื้นทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้น

การเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการ

ขอสงวนสทิธดัิงกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ีเกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็น

ส าคัญ 


