
  

VIETNAM
จดัเต็ม..เวยีดนา
ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์ฮาลอง 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี[FD

1. เที(ยวชมความงดงามของ “ซาปา
2. เที(ยวชม หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village 
3. เที(ยวชมSilver Water Fall นํ >าตกสเีงนิเป็นนํ >าตกที(สวยงามที(สดุในเมอืงซาปาไหลจาก

ยอดเขาฟานซปีนั 
4. เที(ยวชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน
5. เที(ยวชมเมอืง สมัผสัความงามของ 
6. ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว “ฮาลองเบย์
7. ชมโชวห์ุน่กระบอกนํ >า วฒันธรรม 
8. ชอ้ปปิ> งสนิคา้พื>นเมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 
9. FREE WIFI ON BUS 

GT-HAN FD01 

VIETNAM 

วยีดนามเหนอื สบาย...สบาย
ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์ฮาลอง 4วนั 3คนื  

FD] 

ซาปา”เมอืงหลงัคาโลกแหง่อนิโดจนี 
Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ 

นํ >าตกสเีงนิเป็นนํ >าตกที(สวยงามที(สดุในเมอืงซาปาไหลจาก

เที(ยวชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง 
เที(ยวชมเมอืง สมัผสัความงามของ “ฮาลองบก”  

ฮาลองเบย”์  
ชมโชวห์ุน่กระบอกนํ >า วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก ที(ฮาลอง  
ชอ้ปปิ> งสนิคา้พื>นเมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 36 สาย 

สบาย 

นํ >าตกสเีงนิเป็นนํ >าตกที(สวยงามที(สดุในเมอืงซาปาไหลจาก 



รายละเอยีดการเดนิท
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

 
1 
 

 
กรุงเทพฯ-สนามบนินอยไบ-ฮานอย
Silver Water Fall -Cat Cat Village 

( Love market)-ซาปา 

  

 

2 

 
ซาปา-ยอดเขาฮมัรอง-ฮานอย-อสิระชอ้บปิ0งถนน 
ฮานอย 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 
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ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืฮาลองบก 
ชมโชวห์ุน่กระบอกนํ0า-ฮาลอง 
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ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถํ0านางฟ้า
 

 

เครื(องแอรบ์สั 320                                    
ที(น ั(งแบบ 3-3/ 180 ที(น ั(ง                        

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ–ฮานอย-เมอืงลาวไก 

-ตลาดเมอืงซาปา (Love market

 

04.00 น. พรอ้มกนัที@ ทา่อากาศยานดอนเมอืง

คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ

07.00 น. นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบกรุงฮานอย

หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั0น

รายละเอยีดการเดนิท
โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เที(ยง เย็น

ฮานอย-เมอืงลาวไก -ซาปา-
Cat Cat Village –ตลาดเมอืงซาปา 
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อสิระชอ้บปิ0งถนน 36 สาย-
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ลอ่งเรอืฮาลองบก -ถํ0าตําก๊อก-ฮาลอง-
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�

ถํ0านางฟ้า-ฮานอย-กรุงเทพฯ 
 

� 
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320                                    นํ >าหนกัสมัภาระ 
ที(น ั(ง                        ที(น ั(งขาไป - ขากลบั 20 กก.                      

เมอืงลาวไก –ซาปา- Silver Water Fall

Love market)-ซาปา 

ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชั 0น 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี

นวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

ประเทศเวยีดนาม โดยเที(ยวบนิที( FD642 

สนามบนินอยไบกรุงฮานอย หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั0นนําทา่นเดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
เย็น โรงแรมที(พกั 

� 
SUNNY 
MOUNTAINS VIEW 
HOTEL 3* HOTEL 
หรอืเที(ยบเทา่ 

 

� 

 

MOON VIEW 
HOTEL 3* HOTEL 
หรอืเที(ยบเทา่ 

 

� 

 

NEW STAR 
HALONG HOTEL 3* 
หรอืเที(ยบเทา่ 

 
 

.                       

Silver Water Fall- Cat Cat Village 

สายการบนิแอรเ์อเชยีโดยเจา้หนา้ที@ของบรษัิทฯ 



ชว่งเชา้ : นําทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวดั ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยังเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถูกใหส้รา้ง

ขึ0นเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั@งเศสที@ เขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานภีเูขาขึ0น 

เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบนัเป็นเมอืงทอ่งเที@ยวซึ@งไดรั้บความนยิม

มากที@สดุแหง่หนึ@งในเวยีดนามโดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั@งรถโคช๊ปรับอากาศ 

 

กลางวนัรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ชว่งบา่ย : นําทา่นออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall นํ0าตกสเีงนิ เป็นนํ0าตกที@สวยงามที@สดุ

ในเมอืงซาปาไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึ@งสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกลมี

ความสงูประมาณ 100 เมตร มหีลายระดับสายนํ0าลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงามตอ่มา 

 

นําทา่น สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวเขาในหมูบ่า้นนี0และชมแปลงนาขา้วแบบขั 0นบนัได 

 

 

คํ(า รบัประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร  

ใหท้า่นอสิะเที@ยวชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market)ชมสนิคา้ทอ้งถิ@นและชมบรรดาเหลา่ชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตวักนั 

อยู่ที@นี@ ดว้ยเครื@องแตง่กายประจําเผา่ตา่งๆ จากนั0นนําทา่น Check-in เขา้ที@พัก 

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

 

วนัที(สองของการเดนิทาง 

ซาปา–ยอดเขาฮมัรอง–ฮานอย–ชมทะเลสาบคนืดาบ -ชอ้บปิ> งถนน 36 สาย-

ฮานอย 

 

เชา้รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรองชมสวนไมด้อกและสวนหนิที@สวยงามชมทวิทศันเ์มอืงซาปาในมมุมอง 

แบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮานอยเดนิทางกลบัสูก่รุงฮานอยโดยรถโคด๊ปรัปอากาศ (โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.) 

ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี0มตํีานานกลา่ววา่ ในสมัยที@เวยีดนามทําสงครามสูร้บกับ

ประเทศจีน กษัตริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้ักท ีทําใหเ้กดิความ

ทอ้แทพ้ระทยั เมื@อไดม้าลอ่งเรอืที@ทะเลสาบแหง่นี0 ไดม้เีตา่ขนาดใหญ่ตัวหนึ@งไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพื@อทําสงครามกับ

ประเทศจนี หลังจากที@พระองคไ์ดรั้บดาบมานั0น พระองคไ์ดก้ลับไปทําสงครามอกีครั0ง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนีทําให ้

บา้นเมืองสงบสุข เมื@อเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองค์ไดนํ้าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี0 นําท่านขา้ม สแีดงสดใสสู่กลาง

ทะเลสาบคนืดาบ  

ชมวดั หงอ๊กเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ@งมคีวามเชื@อวา่ เตา่ตัวนี0 คอืเตา่

ศกัดิXสทิธิX 1 ใน 2 ตวัที@อาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี0มาเป็นเวลาชา้นาน 



จากนั0นเชญิทา่น อสิระชอ้บปิ> งถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื0อผา้ รองเทา้ ของที@ระลกึ

ตา่งๆ ฯลฯ  

 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

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

วนัที(สามของการ 

วนัที(สามของการเดนิทาง 

ฮานอย–นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืฮาลองบก-ถํ >าตาํกอ๊ก-ฮาลอง–ชมโชวห์ุน่กระบอกนํ>า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั0นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซึ@งอยู่ทางตอนใตข้องเมอืงฮานอย เป็น

จังหวัดที@มีความพเิศษทางธรรมชาต ิซึ@งเป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ@งคอื มพีื0นที@

เป็นที@ชุม่นํ0า ในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาลจนพื0นที@นั 0นถูกเรียกว่า“อ่าวฮาลอง

บนแผ่นดนิ หรอื ฮาลองบก เพื(อนําท่านล่องเรอืพาย ล่องไปตามคลอง ซึ@ง

สองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหนิปนู ชมทวิทัศน์อันงดงามเขยีวขจแีละบรรยากาศ

อันแสนสดชื@น ระหว่างทางไปชมถํ0าต่างๆจะผ่านนาขา้ว ซึ@งมีอยู่ทั 0งสองขา้งทาง 

จากนั0นนําทา่นชม ถํ >าตํากอ๊ก เป็นถํ0าที@มหีนิงอกหนิยอ้ยอนัน่ามหัศจรรย ์ซึ@งซอ่นตัว

อยู่ในความลกึของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ@งอันเดยีวกัน ทําใหท้ี@นี@มีภูมปิระเทศที@ราวกับภาพวาด(โดยใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) 

 

กลางวนับรกิารอาหารณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลองดนิแดนแหง่มังกรหลับใหลตั 0งอยู่ใน จังหวัดกวา่งนงิหซ์ึ@งจังหวัดนี0จะมพีรมแดนร่วมกับจนีทางทศิ

เหนือ โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม) ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิีชวีติความเป็นอยู่การ

เกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจแีละชมการแสดงระบําตุก๊ตานํ>า ศลิปกรรมประจํา

ชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการ

เชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในนํ0าผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครื@องดนตรีเวยีดนาม

และพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื@องราวในชวีติประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรม

ของชาวเวยีดนาม 

 

เย็น   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

            หลงัจากนั0น นําทา่นอสิระชอ้ปปิ> งสนิคา้พื>นเมอืงและของที@ระลกึที@ตลาดกลางคนืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการตอ่รองสนิคา้  

ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พื0นเมอืงตา่งมากมาย 

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

 

 



วนัที(ส ี(ของการเดนิทาง 

ฮาลอง–ลอ่งเรอือา่วฮาลอง–ถํ >านางฟ้า–ฮานอย- กรงุเทพฯ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูท่่าเรือเพื@อล่องเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย ์นั0นตามนทิานปรัมปราของชาว

เวยีดนามไดก้ลา่วถงึมังกรโบราณซึ@งเคยร่อนมาลงในอา่วนี0เมื@อครั 0งดกึดําบรรพแ์ละชื@อของฮาลอง ก็แปลไดว้า่ มังกรร่อนลง เชญิ

ทา่นสมัผัสจากความงดงามและสมบรูณ์ของอา่วฮาลอง จนทําใหไ้ดรั้บการขึ0นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์าร

ยเูนสโกเ้มื@อปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิี@ไดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะ

หนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะ

ต่างๆ ที@มรีูปร่างแปลกตา ลักษณะทั@วไปของอ่าวฮาลองนั0นประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก 

เกาะนอ้ยจํานวนกวา่ 1,000 เกาะ และมเีนื0อที@กวา่ 4,000 ตารางกโิลเมตรซึ@งเป็นสว่น

หนึ@งของอ่าวตังเกี]ยของทะเลจีนใต ้นําท่านเขา้ชม ถํ >านางฟ้า ชมหนิงอกหินยอ้ย

ตา่งๆภายในถํ0า ที@ประดับตกแต่งดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแตล่ะกอ้นจะมลีักษณะคลา้ย

กบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 

กลางวนับรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทศันข์องอา่วฮาลอง 

นําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงที(มแีมนํ่ >าไหลผา่น”ซึ@งหมายถงึแม่นํ0าแดงที@ไหลผ่านตัวเมอืงฮานอย 

อนัเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตั 0งอยูท่างเหนอืของประเทศ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี  

 

เย็น   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพื@อเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 

 20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเที(ยวบนิที( FD645 

 22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

** หากทา่นที(ตอ้งออกต ัjวภายใน (เครื(องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที(เจา้หนา้ที(ทุกคร ั>งกอ่นทําการออกต ัjวเนื(องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลี(ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที(อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่(ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 
วนั ข ึ>นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ(า 6 หนา้ 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรม จดัเต็ม....เวยีดนามเหนอื  

ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์ฮาลอง  4วนั 3คนื บนิ FD 
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

พกัเดี(ยวเพิ(ม 

01-04 กมุภาพนัธ ์2561 13,991 13,991 13,991 3,500 

08-11  กมุภาพนัธ ์2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

15-18  กมุภาพนัธ ์2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

22-25  กมุภาพนัธ ์2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

01-04  มนีาคม 2561 13,991 13,991 13,991 3,500 

08-11  มนีาคม  2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

15-18  มนีาคม  2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

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

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

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

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

14-17 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900   3,500 

19-22 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991   3,500 

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

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

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

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

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

 

*** ทวัรน์ี>ไมม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัjวเครื(องบนิ หกัออก ทา่นละ 3,000.- //  

ราคาเด็กทารก INFANT 3,999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ั>น) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ(น รวม 200 /วนั/คน 
รวมตลอดท ั>งการเดนิทาง 800 บาท / คน  

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  



 
** แจกนํ >าด ื(ม 1 ขวด เฉพาะวนัที(เดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี(ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงื(อนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิXที@จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที@กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิXในการที@จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที@ทาง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที@ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิXในการเปลี@ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที@ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี@ยนแปลงได ้ทั 0งนี0ข ึ0นอยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที@ไม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิXในการเปลี@ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที@คณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิXในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมื@อทา่นทําการซื0อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื@อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที@ลกูคา้ตอ้งออกตั]วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที@ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั0ง มฉิะนั0นทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 0งสิ0น  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเที@ยวเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  
 

อตัราคา่บรกิารนี>รวม 

1. คา่ตั]วเครื@องบนิชั 0นนักทอ่งเที@ยว ( Economy Class) ที@ระบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายที@ทางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่นํ0าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที@ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที@ชํานาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที@ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามที@ระบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานที@ทอ่งเที@ยวตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื@อนไขของกรมธรรม ์ 

 

 

 

 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลุมเรื(องสขุภาพ 



** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื0อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื@องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ@มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบี0ยประกนัเริ@มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบี0ยประกนัเริ@มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที(มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื@อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที(มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื@อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนี>ไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครื@องดื@มที@สั@งพเิศษ(มนิบิาร,์ นํ0าดื@ม, บหุรี@, เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ0าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที@สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดี@ยวตามอตัรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ@งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมนํ0ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที@สายการบนิมกีารปรับขึ0นราคา 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ(นและทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

7. คา่ภาษมีูลคา่เพิ(ม 7 %  
 

เง ื(อนไขการสํารองที(น ั(ง 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท (ที(น ั(งจะยนืยนัเมื(อไดร้บัเงนิ

มดัจําแลว้เทา่น ั>น) หากตอ้งยื@นวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยื@นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้(ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมตํ่@ากวา่ 7 วนัทําการ)  

การชําระคา่ทัวรส์ว่นที@เหลอืทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

กําหนดเนื@องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที@พักและตั]วเครื@องบนิมฉิะนั0นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทั 0งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิXเก็บคา่ใชจ้า่ยทั 0งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที@ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื@นวซี่าให ้เมื@อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXในการคนืคา่มัดจําทั 0งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิsในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั>งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที(บรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึ>นไป) เนื@องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื@นที@เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที@เกดิจากการยกเลกิของทา่น 



6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึ@งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื@อนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั 0งนี0ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที@ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั]วเครื@องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที@สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอื@นๆที@เกดิขึ0นตามจรงิ ในกรณีที@ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื(นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการหักคา่บรกิารยื@นวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที@

เกดิขึ0นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั]วเครื@องบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที@เกดิขึ0นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัjวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั>งหมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื@องจากผูเ้ดนิทางท่านอื@นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที@เกดิขึ0นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื@องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที@ไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิXในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั>งหมด 

 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เร ื(องต ัjวเครื(องบนิและที(น ั(งบนเครื(องบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื@อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที@สายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที@นั@งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึ@งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ     ออกตั]ว

เครื@องบนิไปแลว้ (กรณีตั]ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั0น 

2. ทางบรษัิทไดส้ํารองที@นั@งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั]วเครื@องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิXการเรยีกเก็บคา่มัดจําตั]วเครื@องบนิ ซึ@งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั]วเครื@องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิXเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที@

เกดิขึ0นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นั@งที@ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี@จะนั@งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที@สายการบนิ   กําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี@มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื@นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที@เครื@องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(นํ0าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี@มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี@นั@ง  

5. Long leg ขึ0นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที@เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที@เชค็อนิเทา่นั0น 

 

เร ื(องโรงแรมที(พกั 

 

1. เนื@องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี@ยว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิXในการเปลี@ยนแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีที@มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ0นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิXใน

การปรับเปลี@ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื@อใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึ(งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ(งรว่มเดนิทาง 



ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที@มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที@พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที@ทอ่งเที@ยวพรอ้มทั 0งการสมัมนา ดงูาน เพื@อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั 0งนี0ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที@เกดิจากโรงแรมที@พัก ยานพาหนะ,  อันเนื@องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี@ยนเงนิตราระหวา่ง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที@ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ@น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่

จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานที@เกี@ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่

จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื@องจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึ@งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเที@ยวทั 0งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื@อนไขที@บริษัทฯ ที@

รับประกนัในกรณีที@ผูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที@ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื@องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่

เฉพาะพื0นที@มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื@อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ@งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้น

การเดนิทาง อาจมกีารเปลี@ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื@อความเหมาะสมทั 0งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั 0งนี0การ

ขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ@งร่วมเดนิทางเป็น

สาํคญั 


