
 

  

 

 

 

 

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



 

  

 

12.30  พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารชั �น 4 เคาน์เตอร์สายการบนิ VIETJET AIR โดย
เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

15.20  นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม โดยเที�ยวบนิที� VJ906 
17.15   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแคท บ ิเมอืงไฮฟอง ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
คํ:า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดนิทางชื�นชมธรรมชาต ิผ่านชนบทของเวยีดนาม 

สองฝั�งสว่นใหญจ่ะเป็นนาขา้วสสีนัสวยงามตา่งกนัไปตามฤดกูาล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมงครึ�ง) 
จากนั�นอสิระใหท้กุทา่นเลอืกซื�อสนิคา้ที� ฮาลอง ไนท ์มารเ์ก็ต มสีนิคา้พื�นเมอืงเวยีดนามและสนิคา้จากจนีใหท้า่น
ไดเ้ลอืกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื�อเป็นของฝาก เชน่ กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลัก เสื�อผา้ ผา้พันคอ เสื�อยดืลาย
เวยีดนาม ฯลฯ 

พกัที: NEW STAR HOTEL / CITYBAY HOTEL / KENNY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัที:สอง เมอืงฮาลอง – ทา่เรอืโหง่ไก – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง เบย ์– ถํ Kานางฟ้า – เกาะไกช่น – เมอืงนงิหบ์งิห ์– 

ลอ่งเรอืฮาลองบก – เมอืงฮานอย        (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางไป ทา่เรอืโหง่ไก ที�เชา้ตรู่แบบนี�จะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น รถบัสเล็กใหญ่ ที�มาสง่นักท่องเที�ยวขึ�น
เรอื เรอืจะเป็นเรอืไมโ้บราณ มหีอ้งนํ�า หอ้งครัว และดาดฟ้าชมววิ เรอืออกจากทา่มุง่หนา้ไปชมถํ�า เรอืจะจอดให ้
ลง และออกไปรอรับทา่นอกีทา่หนึ�งโดยไมว่กกลับมาที�เดมิ  

 
นําทา่นลอ่งเรอือา่ว ฮาลอง เบย ์เชญิทา่นสัมผัสความงดงามและความสมบรูณ์แบบของอา่วฮาลอง จนทําใหไ้ดรั้บ
การขึ�นทะเบยีน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มื�อปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ
ที�ไดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรยีงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที�มี
รปูรา่งแปลกตา อา่วฮาลองนั�นประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกวา่ 1,000 เกาะ 



 

  

 

 
  จากนั �นนําทา่นชม ถํ Kาสวรรค ์ภายในถํ�างดงาม มหีนิรูปทรงต่างๆ ประดับไปดว้ยไฟหลากหลายสสีัน ทําให ้

มองเห็นเป็นรปูทรงตา่งๆ กนัไปตามจนิตนาการ เชน่ มังกร หงส ์เตา่ เสอื นกกระเรยีน คูรั่ก ฯลฯ และกลับไปขึ�น
เรอืต่อ ล่องเรอืไปชมความงามของเกาะนอ้ยใหญ่ที�มรีูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซึ�ง
ยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมื�อ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลทข์องที�นี�เรอืจะผา่นใหท้า่นถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ
กบั เกาะไกช่น สญัลักษณ์ของอา่วฮาลอง 

เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื พเิศษ !! เมนซูฟีู๊ ด+ไวนแ์ดง 
หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเกา่แกท่ี�มคีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีื�นที�ชุม่นํ�าในอาณาเขต
อันไพศาลจนถกูขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมอืงที�มภีมูทิัศนแ์ปลกตา ทั �งเทอืกเขา เนนิเขาหนิปนู ที�ราบตํ�า และนา
ขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกันว่าเป็นเมอืงศักดิJสทิธิJ คณะปฏวิัตขิองโฮจมินิหก์็ไดเ้คยตั �งฐานทัพขึ�นที�นี�
เป็นแหง่แรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ูระหวา่งทางนําทา่นชมสนิคา้ otop รา้นเยื�อไผ-่สมนุไพร หยกและเครื�องประดับ (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) 
นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยว ที�ตั �งอยูท่างตอนใตข้องสามเหลี�ยม
ปากแมนํ่�าแดง ในจังหวัดนงิบิ�งห ์เป็นพื�นที�ที�มทัี �งภมูทัิศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปนู แม่นํ�าหลายสายไหลลัดเลาะ 
บางส่วนจมอยู่ใตนํ้�า และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชัน จงึทําใหส้ถานที�แห่งนี�งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทาง
โบราณคดทีี�เผยใหเ้ห็นการตั �งถิ�นฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ทําใหส้ถานที�แหง่นี�ไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ินําทา่นลงเรอืลอ่งไปตามสายธารแหง่ธาราที�ไหลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะได ้
ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั�งแม่นํ�า ซึ�งมคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพที�ปรากฏในระ หว่างการเดนิทางหลายท่าน
เปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อ่าวฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกับการ นั�งเรอื ล่องผ่านทอ้งนํ�า และถํ�าต่างๆภายใน
บรเิวณทา่นจะได ้ชมทัศนียภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้งทุง่หญา้คา
บา้งสลับกันไป ความประทับใจที�ไดจ้ากการมาเที�ยวชม เป็นสถานที�ท่องเทยีวทางธรรรมชาตทิี�สวยงามมากแห่งหนึ�ง
ของเวียตนาม ทวิทัศน์ความสวยงามของที�นี�ไดรั้บการรังสรรค์จากธรรมชาตลิว้นๆ  และยังเป็นสถานที�ใชถ้่ายทํา
ภาพยนต ์KONG SKULL ISLAND  
 
 
 



 

  

 

 
หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย ตั �งอยู่ตอนตน้อยู่บนลุ่มแม่นํ�าแดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์ี�สถาปนาขึ�นเป็น
เมอืงหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ื�อวา่ ทังล็อง แปลวา่ มังกรเหนิ จนกระทั�ง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ย
เมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเวเ้มื�อตกเป็นสว่นหนึ�ของอนิโดจนีฝรั�งเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกี
ครั �งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็น
เมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมื�อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึ�งเดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) 

คํ:า บรกิารอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร 
พกัที: DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัที:สาม เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก – ดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี – เมอืงซาปา – หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต  

นํ Kาตกสเีงนิ – ภเูขาปากมงักร – ซาปาเลฟิ มารเ์ก็ต      (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านออกจาก เมอืงฮานอย เพื�อเดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจนี ตั �งอยู่บนระดับความสงูจาก
ระดับนํ�าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทั�งปี ใหท้่านไดถ้่ายรูปบรเิวณ ดา่นชายแดน
เวยีดนาม-จนี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง) 

เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลังอาหารเที�ยงนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืง เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆ แหง่นี�
เร ิ�มตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผ่อนเมื�อครั �งที�ฝรั�งเศสซึ�งปกครองเวยีดนามอยูใ่นขณะนั�นไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาขึ�นในปี 
พ.ศ.2465 จากนั�นจงึเริ�มมชีาวตา่งชาตมิาพักผอ่นในชว่งวันหยดุเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริ�มเป็นที�
รูจั้กกนัในหมูนั่กทอ่งเที�ยว จงึทําใหปั้จจบุันที�นี�ไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที�
อาศัยอยูบ่รเิวณนี�ก็มวีถิชีวีติที�น่าสนใจ พื�นที�ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั �นบันไดทา่มกลางที�ลาดไหลเ่ขาที�ทอดตัวอยา่งมี
เสน่ห ์นอกจากนี�ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ที�สงูที�สดุในอนิโดจนีที�ความสงู 3,143 เมตรจากระดับนํ�าทะเล 
 
 



 

  

 

 
นําทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมูบ่า้นนี� และชมแปลงนาขา้วแบบขั �นบนัได การเดนิทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนั�ง
รถยนตก์็ได ้ในกรณีที�นั�งรถยนต ์รถนําเที�ยวจะพาทกุทา่นมาที�หนา้หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และจากนั�นจงึเดนิเทา้เลาะตามไล่
เขาซึ�งเป็นถนนของหมู่บา้นเพื�อสัมผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพื�นเมอืง ที�พึ�งพา
ธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาที�เปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้
พื�นเมอืง ของที�ระลกึแกนั่กทอ่งเที�ยว (ลกูคา้สามารถนําสิ:งของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสื:อผา้ ผา้
หม่ รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมามา่ เป็นตน้) 

 
นําท่านเดนิทางสู่ นํ Kาตกสเีงนิ เป็นนํ�าตกที�สวยที�สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึ�งสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 



 

  

 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาปากมงักร ซึ�งเป็นภเูขาอยูก่ลางเมอืงซาปา นักทอ่งเที�ยวสามารถเดนิเทา้ขึ�นไปเพื�อชม
หมอกและเมฆคลมุเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ที�มคีวามสงูถงึ 3,143 
เมตร ถอืเป็นยอดภูเขาที�อยู่สงูสดุในอนิโดจนี จนไดรั้บฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอนิโดจนี ในระหว่างที�เดนิขึ�น
ภเูขาฮามรอง นักทอ่งเที�ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิที�สวยงามตลอดทางเทา้ 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนสูกุ ีKหมอ้ไฟ 

 หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระท่านเดนิชมและชอ้ปปิ�งที� ตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มสีนิคา้ให ้
ทา่นเลอืก ชอ้ปปิ�งมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พื�นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปปิ�งใหอ้ยา่งจใุจ 

พกัที: HOLIDAY SAPA HOTEL / SAPA DIAMOND HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 

  

 

วนัที:ส ี: เมอืงซาปา – น ั:งรถไฟชมเมอืงซาปา – น ั:งกระเชา้ไฟฟ้า – ขึKนยอดเขาฟานซปิัน – เมอืงฮานอย  
สะพานแสงอาทติย ์– ทะเลสาบคนืดาว – วดัหงอกเซนิ – ถนน 36 สาย    (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนําทา่น น ั:งรถไฟเมอืงซาปา ทา่นจะไดพ้บกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงซาปาที�เต็มไปดว้ยความสดชื�น และสดูกลิ�น
อายธรรมชาต ิทา่นยังจะไดพ้บกบัทุง่นาขั �นบนัไดที�เรยีงรายเป็นขั �นสวยงาม ถงึสถานนัี�งกระเชา้ไฟฟ้า  
 
 

 
 
 
จากนั�นนําทา่นสู ่ยอดเขาฟานซปินั โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ�งเปรยีบเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" เป็นระบบ
กระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวที�สดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสุดทา้ยอยู่สงูจากระดับนํ�าทะเลราว 
3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็น นํ�าตกสเีงนิ และ หมูบ่า้นกา๊ต กา๊ต ในมมุสงู
ชมนาขั �นบันไดที�สวยงาม เมื�อเดนิทางถงึสถานีดา้นบนท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขึ�นสู่
จดุสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ 

 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

  

 

นําทานเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ผ่านเสน้ทางเดมิ หลังจากนั�นนําทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจ
กลางเมอืงฮานอย ที�มตํีานานเลา่ขานวา่ในสมัยที�เวยีดนามทําสงครามสูร้บกบัจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไมเ่คยรบ
ชนะจนีไดเ้ลย ทําใหเ้กดิความทอ้แท ้เมื�อมาลอ่งเรอืที�ทะเลสาบแหง่นี�ไดม้ปีาฏหิารย ์เตา่ขนาดใหญม่ากไดค้าบ
ดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมื�อพระองคนํ์าดาบไปต่อสูก่ับจนีก็ไดช้ยัชนะกลับมาทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมื�อ
สงครามสิ�นสดุพระองคก์็ไดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี� 

 
นําท่านชม สะพานแสงอาทติย ์ขา้มไปสูเ่กาะหยกชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ 
และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลังเล็กๆ ที�มเีตา่สต๊าฟขนาดใหญ ่ซึ�งเป็นเตา่ที�อาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี� ภายในวัดยังมี
ตะพาบศักดิJสทิธิJรวมทั �งอานุสาวรยีข์อง ตรันคว็อกตวน ซึ�งเป็นแมทั่พเอกในการตอ่สูก้บักองทัพมองโกลและขับเคลื�อน
ทัพมองโกลกลับไปไดสํ้าเร็จเมื�อปี ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซนิ หรอืวัดเนนิหยก เป็นอกีสญัลักษณ์หนึ�งที�สําคัญมากๆของ
เมอืงฮานอยสะพานสแีดงนั�นเป็นสะพานไมท้ี�มนัีกท่องเที�ยวที�มาทัวรเ์วยีดนามที�เป็นคูรั่กมักจะมาถา่ยรูปพรเีวสดิ�งกัน
ที�นี� เมื�อผูท้ี�มาทัวรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปก็จะเขา้สูป่ระตวูัด ภายดา้นในนั�นจะมตีะพาบอยู ่1 ตัว ที�สต๊าฟไวป้ระวัตแิละ
ความเป็นมานั�นกลา่วไวว้า่ ทะเลสาบแหง่นี�มตีะพาบทั�งหมด 2 ตัว อกีตัวหนึ�งยังมชีวีติอยูแ่ละอาศัยอยูใ่นทะเลสาบ 

 



 

  

 

 
จากนั�นอสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้บน ชอ้ปปิK งถนน 36 สาย ที�ขายสนิคา้หลากหลายประเภท ทั �งของที�ระลกึ ของกนิ 
ของใช ้อาท ิเครื�องเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปปี�ยี�หอ้ต่างๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, 
Billabong 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิSEN 
พกัที: DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัที:หา้ เมอืงฮานอย – จตัรุสับาดงิห ์– สสุานโฮจมินิห ์– สนามบนินอยไบ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ  
                       (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์(ถ่ายรูปดา้นนอก) ลานกวา้งที�ประธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านคําประกาศ
อสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรั�งเศสเมื�อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึ�นของฝรั�งเศสอยูถ่งึ 84 ปี นํา
ทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ที� สุสานโฮจมินิห ์ดา้นในเป็นที�บรรจุศพของทา่นโฮจมินิหอ์าบนํ�ายานอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ปิด
ใหเ้ขา้ชมทกุวันจันทรแ์ละศกุร)์ 

 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพื�อเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

12.15  นําทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� VJ901 



 

  

 

14.05  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

**************************************************************** 
** หากทา่นที:ตอ้งออกต ั_วภายใน (เครื:องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที:เจา้หนา้ที:ทกุคร ัKงกอ่นทาํการออก

ต ั_วเนื:องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี:ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอบพระคณุทกุทา่นที:ใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

(เด็กอายตุํ:ากวา่12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุํ:ากวา่12ปี) 

พกัเดี:ยว
เพิ:ม 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ั_ว 
เครื:องบนิ 

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 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ:น 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัKน ไมเ่ชน่น ัKนทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจํา 

ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัKงส ิKน เนื:องจากทางบรษิทัไดท้ําการชําระคา่ต ั_วใหก้บัทางสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้  
โปรดอา่นขอ้ความใหค้รบถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัKง เพื:อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัKงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึKนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิgในการเลื:อนการเดนิทาง หรอืเปลี:ยนแปลงราคา 
 

กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิgในการคนืมดัจํา
ท ัKงหมด เนื:องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั_วเครื:องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที:เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี Kามนั

ที:ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที:เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ั_วเมื:อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื:องจากเงื:อนไขของสายการบนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนีKรวม 
� คา่ตัpวเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 



 

  

 

� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีKไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 
ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น
การใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ:น และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
�คา่ภาษมีลูคา่เพิ:ม 7% และภาษหีกั ณ ที:จา่ย 3% 
 
เง ื:อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยว
หรอืเอเจนซี�ไมช่ําระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื:อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ี

ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั �งหมด 

ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตัpวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

 

 
เง ื:อนไขและขอ้กาํหนดอื:นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 



 

  

 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 
วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัpวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJไมรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิJในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัpว
เครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และ

รวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี:ยวกบัการนําแบตเตอรี:สํารองขึKนไปบนเครื:องบนิดงันีK แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใส่
กระเป๋าตดิตัวถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้ม่มกีารจํากัด
จํานวน  

3.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น 

3.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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