
  

GT-HAN FD01 

จดัเต็ม..เวยีดนามเหนอื สบาย...สบาย 

 
ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์ฮาลอง 4วนั 3คนื  

  

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  [FD] 

 1. เทีย่วชมความงดงามของ “ซาปา” เมอืงหลงัคาโลกแหง่อนิโดจนี 

2. เทีย่วชม หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า 

3. เทีย่วชม Silver Water Fall น า้ตกสเีงนิ เป็นน า้ตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปาไหลจาก 

ยอดเขาฟานซปีนั 

4. เทีย่วชม ทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง 

5. เทีย่วชม เมอืง สมัผสัความงามของ “ฮาลองบก”  

6. ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว “ฮาลองเบย”์  

7. ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก ทีฮ่าลอง  

8. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 36 สาย 

9.  FREE WIFI ON BUS 

 

 

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


รายละเอยีดการเดนิทาง 
  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
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กรุงเทพฯ-สนามบนินอยไบ-ฮานอย-เมอืงลาวไก -ซาปา- 
Silver Water Fall - Cat Cat Village –ตลาดเมอืงซาปา 
( Love market)-ซาปา 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

SUNNY 
MOUNTAINS VIEW 

HOTEL 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 
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ซาปา-ยอดเขาฮมัรอง-ฮานอย-อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย-

ฮานอย 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

 

 

  

 

 

 

 

 
MOON VIEW 

HOTEL 3* HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 
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ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืฮาลองบก -ถ ้าต าก๊อก-ฮาลอง-

ชมโชวห์ุน่กระบอกน ้า-ฮาลอง 
 

 

  

 

  

 

 

 
NEW STAR 

HALONG HOTEL 3* 

หรอืเทีย่บเทา่ 
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ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถ ้านางฟ้า-ฮานอย-กรุงเทพฯ 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

                         เครือ่งแอรบ์สั 320                                    น า้หนกัสมัภาระ 
                       ทีน่ ัง่แบบ 3-3/ 180 ทีน่ ัง่                        ทีน่ ัง่ขาไป - ขากลบั 20 กก.                       

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

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

Village -ตลาดเมอืงซาปา (Love market) - ซาปา 

 

04.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

                คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

07.00 น.   น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่FD642 

08.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

                หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 



ชว่งเชา้ : น าทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวดั ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยังเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถูกใหส้รา้ง

ขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที ่เขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานภีเูขาขึน้ 

เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึท าใหม้อีากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ไดรั้บความนยิม

มากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวยีดนามโดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโคช๊ปรับอากาศ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

ชว่งบา่ย : น าทา่นออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall น ้าตกสเีงนิ เป็นน ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุ

ในเมอืงซาปาไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกลมี

ความสงูประมาณ 100 เมตร มหีลายระดับสายน ้าลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงามตอ่มา 

 

น าทา่น สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวเขาในหมูบ่า้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได 

 

 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ใหท้า่นอสิะเทีย่วชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสนิคา้ทอ้งถิน่และชมบรรดาเหลา่ชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตวักนั 

อยู่ทีน่ี ่ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจ าเผา่ตา่งๆ 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 าทา่นชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิทีส่วยงามชมทวิทัศนเ์มอืงซาปาในมมุมอง 

               แบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮานอย เดนิทางกลบัสูก่รุงฮานอยโดยรถโคด๊ปรัปอากาศ  (โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.) 

ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกล่าววา่ ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกับ

ประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้ักท ีท าใหเ้กดิความ

ทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี ้ไดม้เีตา่ขนาดใหญต่ัวหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ท าสงครามกับ

ประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกีครัง้ และ ไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนีท าให ้

บา้นเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองค์ไดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ น าท่านขา้ม สแีดงสดใสสู่กลาง

ทะเลสาบคนืดาบ  



ชมวดั หงอ๊กเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวนี้ คอืเต่า

ศกัดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน 

จากนัน้เชญิทา่น อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย 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 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงฮานอย เป็น

จังหวัดที่มคีวามพิเศษทางธรรมชาต ิซึง่เป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคอื มพีื้นที่

เป็นทีชุ่ม่น ้า ในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาลจนพื้นทีนั่น้ถูกเรียกว่า“อ่าวฮาลอง

บนแผ่นดนิ หรอื ฮาลองบก เพือ่น าท่าน ลอ่งเรอืพาย ล่องไปตามคลอง ซึง่

สองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหนิปนู ชมทวิทัศน์อันงดงามเขยีวขจแีละบรรยากาศ

อันแสนสดชืน่ ระหว่างทางไปชมถ ้าต่างๆจะผ่านนาขา้ว ซึง่มีอยู่ทัง้สองขา้งทาง 

จากนัน้น าทา่นชม ถ า้ต ากอ๊ก เป็นถ ้าทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยอันน่ามหัศจรรย ์ซึง่ซอ่นตัว

อยู่ในความลกึของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกัน ท าใหท้ี่นี่มีภูมปิระเทศทีร่าวกับภาพวาด  (โดยใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) 

 

กลางวนั   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร    

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มังกรหลับใหลตัง้อยูใ่น จังหวดักวา่งนงิหซ์ึง่จังหวดันี้จะมพีรมแดนร่วมกบัจนีทางทศิ

เหนือ โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม) ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวิถีชีวติความเป็นอยู่การ

เกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ ีและ ชมการแสดงระบ าตุก๊ตาน า้ ศลิปกรรมประจ า

ชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการ

เชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวยีดนาม

และพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเรือ่งราวในชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรม



ของชาวเวยีดนาม 

 

เย็น       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

            หลงัจากนัน้ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึทีต่ลาดกลางคนืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการตอ่รองสนิคา้  

             ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า หรอื สนิคา้พืน้เมอืงตา่งมากมาย 

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 

เดนิทางสูท่่าเรอืเพือ่ล่องเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์นัน้ตามนิทานปรัมปราของชาว

เวยีดนามไดก้ลา่วถงึมังกรโบราณซึง่เคยร่อนมาลงในอา่วนี้เมือ่ครัง้ดกึด าบรรพแ์ละชือ่ของฮาลอง ก็แปลไดว้า่ มังกรร่อนลง เชญิ

ทา่นสมัผัสจากความงดงามและสมบรูณ์ของอา่วฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์าร

ยเูนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะ

หนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะ

ต่างๆ ทีม่รีูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก 

เกาะนอ้ยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ และมเีนื้อทีก่วา่ 4,000 ตารางกโิลเมตรซึง่เป็นสว่น

หนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต ้น าท่านเขา้ชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ย

ตา่งๆภายในถ ้า ทีป่ระดับตกแต่งดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแต่ละกอ้นจะมลีักษณะคลา้ย

กบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทศันข์องอา่วฮาลอง 

น าท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทีม่แีมน่ า้ไหลผา่น”ซึง่หมายถงึแม่น ้าแดงทีไ่หลผ่านตัวเมอืงฮานอย 

อนัเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูท่างเหนอืของประเทศ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี  

 

เย็น       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 

 20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD645 

 22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

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

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ 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 

10-13 พฤษภาคม 2561 12,991 12,991 12,991      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 

29มถินุายน-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 ตลุาคม 2561 12,991 12,991 12,991      9,991.- 3,500 

 

                             *** ทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 

ส าหรบัเฉพาะเด็กทารก อายไุมเ่กนิ2 ปี (INFANT)   3,999.-  



(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ รวม 200 /วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 800 บาท / คน  

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

 

** แจกน า้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

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

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 



 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

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

7.  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อน

ก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 



5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง  

5. Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่ง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่า

จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่

รับประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้น

การเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การ

ขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็น

ส าคญั 


