
 

 

 
 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิไฮฟอง  – เมอืงไฮฟอง – เมอืงฮาลอง – ฮาลองไนท ์มาร ์

เก็ต            (-/-/D) 
12.30  พรอ้มกนัที่  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  VIETJET AIR โดย

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

15.20  นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่VJ906 
17.15   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแคท บิ เมอืงไฮฟอง ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลบัไหล ระหว่างเดนิทางชืน่ชมธรรมชาต ิผ่านชนบทของเวยีดนาม 
สองฝ่ังสว่นใหญ่จะเป็นนาขา้วสสีนัสวยงามตา่งกนัไปตามฤดกูาล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมงครึง่) 

จากนัน้อสิระใหท้กุทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ฮาลอง ไนท  ์มารเ์ก็ต  มสีนิคา้พืน้เมอืงเวยีดนามและสนิคา้จากจนีใหท้า่น
ไดเ้ลอืกหลากหลาย เหมาะสาํหรับซือ้เป็นของฝาก เชน่ กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ ผา้พันคอ เสือ้ยดืลาย
เวยีดนาม ฯลฯ 

พกัที ่ NEW STAR HOTEL / CITYBAY HOTEL / KENNY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทีส่อง เมอืงฮาลอง – ทา่เรอืโหง่ไก – ลอ่งเร ืออา่วฮาลอง  เบย ์– ถํา้นางฟ้า – เกาะไกช่น – เมอืงนงิหบ์งิห ์ – 

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

เดนิทางไป  ทา่เรอืโหง่ไก  ทีเ่ชา้ตรู่แบบนี้จะพลกุพลา่นไปดว้ยผูค้น รถบัสเล็กใหญ่ ทีม่าสง่นักทอ่งเทีย่วข ึน้

เรอื เรอืจะเป็นเรอืไมโ้บราณ มหีอ้งน้ํา หอ้งครัว และดาดฟ้าชมววิ เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้ไปชมถํ้า เรอืจะจอดให ้
ลง และออกไปรอรับทา่นอกีทา่หนึง่โดยไม่วกกลบัมาทีเ่ดมิ  

 
นําทา่นลอ่งเรอือ่าว ฮาลอง เบย์  เชญิทา่นสมัผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง จนทําใหไ้ดร้ับ
การขึน้ทะเบยีน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ

ทีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะตา่งๆ ทีม่ี
รูปร่างแปลกตา อ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกว่า 1,000 เกาะ 



 

 
  จากนัน้นําทา่นชม ถํา้สวรรค ์  ภายในถ้ํางดงาม มหีนิรูปทรงตา่งๆ ประดบัไปดว้ยไฟหลากหลายสสีนั ทําให ้

มองเห็นเป็นรูปทรงตา่งๆ กนัไปตามจนิตนาการ เชน่ มังกร หงส ์เตา่ เสอื นกกระเรยีน คูร่ัก ฯลฯ และกลบัไปขึน้

เรอืตอ่ ลอ่งเรอืไปชมความงามของเกาะนอ้ยใหญ่ทีม่รีูปทรงประหลาดกระจัดกระจาย อยู่พันกว่าเกาะใน อ่าว ซึง่
ยูเนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลทข์องทีน่ี่เรอืจะผ่านใหท้า่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ

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

หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงนงิบงิห ์ เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีืน้ทีชุ่ม่น้ําในอาณาเขต

อันไพศาลจนถกูขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีมูทิศันแ์ปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขาหนิปูน ทีร่าบตํา่ และนา
ขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกนัว่าเป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิัตขิองโฮจมินิหก์็ไดเ้คยตัง้ฐานทพัขึน้ทีน่ี่
เป็นแห่งแรกในการศึก เดยีนเบยีนฟู ระหว่างทางนําทา่นชมสนิคา้ otop รา้นเยือ้ไผ่-สมุนไพร หยกและเครือ่งประดบั (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่ม

ปากแม่น้ําแดง ในจังหวัดนงิบิง่ห ์เป็นพืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภมูทิศันอ์ันงดงามของยอดเขาหนิปูน แม่น้ําหลายสายไหลลดัเลาะ 
บางสว่นจมอยู่ใตน้ํ้า และยังถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึทําใหส้ถานทีแ่ห่งนี้งดงามน่าชม และยังมรี่อ งรอยทาง
โบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถ ิน่ฐานของมนุษยส์มัย โบราณ ทําใหส้ถานทีแ่ห่งนี้ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ินําทา่นลงเรอืลอ่งไปตามสายธารแห่งธาราทีไ่หลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะได ้
ชมทศันียภาพของภเูขาสองฝ่ังแม่น้ํา ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระ หว่างการเดนิทางหลายทา่น

เปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อ่าวฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกบัการ น่ังเรอื ลอ่งผ่านทอ้งน้ํา และถ้ําตา่งๆภายใน
บรเิวณทา่นจะได ้ชมทศันียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นสดุลกูหูลกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นาบา้งทุ่งหญา้คา
บา้งสลบักนัไป ความประทบัใจทีไ่ดจ้ากการมาเทีย่วชม เป็นสถานทีท่อ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแห่งหนึง่

ของเวยีตนาม ทวิทศันค์วามสวยงามของทีน่ี้ไดร้ับการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ  และยังเป็นสถานทีใ่ชถ้า่ยทํา
ภาพยนต ์KONG SKULL ISLAND  

 
 
 



 

 
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย ตัง้อยู่ตอนตน้อยู่บนลุม่แม่น้ําแดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็น
เมอืงหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ือ่ว่า ทงัล็อง แปลว่า มังกรเหนิ จนกระทัง่ พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ย

เมอืหลวงไปอยู่เมอืงเวเ้มือ่ตกเป็นสว่นหนึข่องอนิโดจนีฝรั่งเศส ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกี
ครัง้ใน พ.ศ. 2430 ภายหลงัไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็น

เมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทีส่าม เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก – ดา่นชายแดนเวยีดนาม- จนี – เมอืงซาปา – หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ ตกา๊ต  

นํา้ตกสเีงนิ – ภเูขาปากมงักร – ซาปาเลฟิ มารเ์ก็ต      (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นออกจาก เมอืงฮานอย  เพือ่เดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้บัชายแดนจนี ตัง้อยู่บนระดบัความสงูจาก

ระดบัน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี  ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปบรเิวณ  ดา่นชายแดน
เวยีดนาม-จนี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารเทีย่งนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืง เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆ แห่งนี้
เร ิม่ตน้เป็นเมอืงแห่งการพักผ่อนเมือ่ครัง้ทีฝ่รั่งเศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาขึน้ในปี 

พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเร ิม่มชีาวตา่งชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นที่
รูจ้ักกนัในหมู่นักทอ่งเทีย่ว จงึทําใหปั้จจุบันทีน่ี่ไดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่
อาศยัอยู่บรเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตวัอย่างมี

เสน่ห ์นอกจากนี้ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจีนทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 
 



 

 

 
นําทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมู่บา้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ัง
รถยนตก์็ได ้ในกรณีทีน่ั่งรถยนต ์รถนําเทีย่วจะพาทกุทา่นมาทีห่นา้หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่

เขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพือ่สมัผัสกบัวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพืน้เมอืง ทีพ่ ึง่พา
ธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว (ลกูคา้สามารถนําสิง่ของไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสือ่ผา้ ผา้

หม่ รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมามา่ เป็นตน้) 

 



 

นําทา่นเดนิทางสู ่ นํา้ตกสเีงนิ  เป็นน้ําตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถ
มองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาปากมงักร ซึง่เป็นภเูขาอยู่กลางเมอืงซาปา นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทา้ข ึน้ไปเพือ่ชม
หมอกและเมฆคลมุเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ทีม่คีวามสงูถงึ 3,143 

เมตร ถอืเป็นยอดภเูขาทีอ่ยู่สงูสดุในอนิโดจนี จนไดร้ับฉายาว่าเป็น หลงัคาแห่งอนิโดจนี ในระหว่างทีเ่ดนิข ึน้
ภเูขาฮามรอง นักทอ่งเทีย่วสามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้ 

 
 



 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนสูกุ ีห้มอ้ไฟ 
 หลงัจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มสีนิคา้ให ้

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

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาปา – น ัง่รถไฟ ชมเมอืงซาปา – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – ขึน้ยอดเขาฟานซปินั – เมอืงฮานอย  
สะพานแสงอาทติย ์– ทะเลสาบคนืดาว – วดัหงอกเซนิ – ถนน 36 สาย    (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่น น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ทา่นจะไดพ้บกบัววิทวิทศันข์องเมอืงซาปาทีเ่ต็มไปดว้ยความสดชืน่ และสดูกลิน่
อายธรรมชาต ิทา่นยังจะไดพ้บกบัทุง่นาขัน้บันไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานีน่ังกระเชา้ไฟฟ้า  

 
จากนัน้นําทา่นสู ่ยอดเขาฟานซปินั โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรยีบเสมอืน "หลงัคาอนิโดจนี" เป็นระบบ

กระเชา้ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลราว 
3,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางทา่นจะไดเ้ห็น น้ําตกสเีงนิ และ หมู่บา้นกา๊ต กา๊ต ในมุมสงู

ชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม เมือ่เดนิทางถงึสถานีดา้นบนทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิข ึน้สู่

จุดสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ 

 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทานเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฮานอย ผ่านเสน้ทางเดมิ หลงัจากนัน้นําทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ  ทะเลสาบใจ

กลางเมอืงฮานอย ทีม่ตีํานานเลา่ขานว่าในสมัยทีเ่วยีดนามทําสงครามสูร้บกบัจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไม่เคยรบ
ชนะจนีไดเ้ลย ทําใหเ้กดิความทอ้แท ้เมือ่มาลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ไดม้ปีาฏหิารย ์เตา่ขนาดใหญ่มากไดค้าบ

ดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และเมือ่พระองคนํ์าดาบไปตอ่สูก่บัจนีก็ไดช้ยัชนะกลบัมาทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่
สงครามสิน้สดุพระองคก์็ไดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งนี้ 

 
นําทา่นชม สะพานแสงอาทติย์ ขา้มไปสูเ่กาะหยกชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ 
และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลังเล็กๆ ทีม่เีตา่สตา๊ฟขนาดใหญ่ ซึง่เป็นเตา่ทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวัดยังมี

ตะพาบศกัดิส์ทิธิร์วมทัง้อานุสาวรยีข์อง ตรันคว็อกตวน ซึง่เป็นแม่ทพัเอกในการตอ่สูก้บักองทพัมองโกลและขบัเคลือ่น
ทพัมองโกลกลบัไปไดส้าํเร็จเมือ่ปี ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซนิ หรอืวัดเนนิหยก เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่ทีส่าํคญัมากๆของ
เมอืงฮานอยสะพานสแีดงนัน้เป็นสะพานไมท้ีม่นัีกทอ่งเทีย่วทีม่าทวัรเ์วยีดนามทีเ่ป็นคูร่ักมักจะมาถา่ยรูปพรเีวสดิง้กนั

ทีน่ี่ เมือ่ผูท้ีม่าทวัรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปก็จะเขา้สูป่ระตวูัด ภายดา้นในนัน้จะมตีะพาบอยู่ 1 ตวั ทีส่ตา๊ฟไวป้ระวัตแิละ
ความเป็นมานัน้กลา่วไวว้่า ทะเลสาบแห่งนี้มตีะพาบทัง้หมด 2 ตวั อกีตวัหนึง่ยังมชีวีติอยู่และอาศยัอยู่ในทะเลสาบ 

 



 

 
จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้บน ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ 
ของใช ้อาท ิเครือ่งเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ตา่งๆ 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/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป จตัรุสับาดงิห  ์(ถา่ยรูปดา้นนอก) ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านคําประกาศ
อสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรั่งเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลงัจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ถงึ 84 ปี นํา
ทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ที ่สสุานโฮจมินิห ์ ดา้นในเป็นทีบ่รรจุศพของทา่นโฮจมินิหอ์าบน้ํายานอนสงบอยู่ในโลงแกว้ (ปิด

ใหเ้ขา้ชมทกุวันจันทรแ์ละศกุร์) 

 



 

  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
12.15  นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ901 
14.05  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 

**************************************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

(เด็กอายตุํา่กวา่12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุํา่กวา่12ปี) 

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 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 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 ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจํา 

ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากทางบรษิทัไดทํ้าการชําระคา่ต ัว๋ใหก้บัทางสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้  
โปรดอา่นขอ้ความใหค้รบถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  
 

กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด  
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิด้

ชําระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้

ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ชาํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆให ้
ถอืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่
ในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง ) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตั
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 

 

 

 



 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน
กอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากกา รทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่ งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง

บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทั ้งนี้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นสาํคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ 
คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และ

รวมกนัทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบร รจุ
ภณัฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่าํรองสามารถนําใส่

กระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจํากดั

จํานวน  
3.2 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 

 


