
 
 
 
 

 
หนา้ 1 จาก 7 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์     

ฮาลอง  4วนั 3คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  [FD] 

 

 

 

1. เที�ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมอืงหลงัคาโลกแหง่อนิโดจนี 
2. เที�ยวชม หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ 
3. เที�ยวชม Silver Water Fall นํ �าตกสเีงนิ เป็นนํ �าตกที�สวยงามที�สดุในเมอืงซาปาไหลจาก 

               ยอดเขาฟานซปีนั 
4. เที�ยวชม ทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง 
5. เที�ยวชม เมอืง สมัผสัความงามของ “ฮาลองบก”  
6. ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว “ฮาลองเบย”์  
7. ชมโชวห์ุน่กระบอกนํ �า วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก ที�ฮาลอง  
8. ชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 36 สาย 
9.  FREE WIFI ON BUS 

เร ิ�มตน้เพยีง10,900.- 

GO1-HAN FD001 

รายการทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 
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       กาํหนดการเดนิทาง 
      

       

     วนัที� 16-19 สงิหาคม 2561                                                                                                   10,900.- 

      วนัที� 23-26  สงิหาคม 2561                                                                                                  10,900.- 

     วนัที� 30  สงิหาคม-02 กนัยายน 2561                                                                            10,900.- 

     วนัที� 07-10 , 14-17 ,21-24,27-30   กนัยายน 2561                                                            12,900.- 

     วนัที� 28 กนัยายน -01 ตลุาคม 2561                                                                                       12,900.- 

    วนัที� 04-07, 18-21 , 25-28 , 26-29    ตลุาคม 2561                                                        12,900.- 

    วนัที� 12-15  ตลุาคม 2561                                                                                                14,900.- 

      วนัที� 01-04,08-11,09-12,15-18,22-25  พฤศจกิายน 2561                                          12,900.- 

    วนัที� 29  พฤศจกิายน -02 ธนัวาคม 2561                                                                      12,900.- 
   วนัที� 14-17 ธนัวาคม 2561                                                                                                13,900.- 
 
 
 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า  

1. 

กรุงเทพฯ-สนามบนินอยไบ-ฮานอย-เมอืงลาวไก -ซาปา-  
Silver Water Fall - Cat Cat Village –ตลาดเมอืงซาปา 
( Love market)-ซาปา 
 

✈ O O 

SUNNY MOUNTAINS 
VIEW HOTEL 3* HOTEL 
หรอืเที�ยบเทา่ 
 

2. 
ซาปา-ยอดเขาฮมัรอง-ฮานอย-อสิระชอ้บปิ� งถนน 36 สาย-ฮานอย 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 
 

O O O 
MOON VIEW HOTEL 3* 
HOTEL หรอืเที�ยบเทา่ 
 

3. 
ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืฮาลองบก -ถํ �าตํากอ๊ก-ฮาลอง- 
ชมโชวห์ุน่กระบอกนํ�า-ฮาลอง 
 

O O O 
MOON VIEW HOTEL 3* 
HOTEL หรอืเที�ยบเทา่ 
 

4. 
ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถํ �านางฟ้า-ฮานอย-กรุงเทพฯ 
 

O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที� 1: 
กรงุเทพฯ – ฮานอย - เมอืงลาวไก – ซาปา - Silver Water Fall - Cat Cat Village -
ตลาดเมอืงซาปา (Love market) - ซาปา 
 

04.00 น. 
พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชั �น 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดย

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

07.00 น.    นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเที�ยวบนิที� FD642 

08.45 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูล่าวไก(ซาปา) 

ชว่งเชา้ : 

 นําทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวดั ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยงัเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถกู
ใหส้รา้งขึ�นเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั�งเศสที� เขา้มาปกครองในสมยัอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และได ้
มกีารสรา้งสถานภีเูขาขึ�น เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี 
ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเที�ยวซึ�งไดร้ับความนยิมมากที�สดุแหง่หนึ�งในเวยีดนาม 
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โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั�งรถโคช๊ปรับอากาศ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

ชว่งบา่ย : 

 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall นํ�าตกสเีงนิ เป็นนํ�าตกที�สวยงามที�สดุในเมอืงซาปาไหลจากยอด
เขาฟานซปัีน ซึ�งสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกลมคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลายระดบั
สายนํ�าลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงามตอ่มา 
***เฉพาะชว่งเดอืน กนัยายน-ตลุาคม 2561  นําทา่นเที�ยวชมหมูบ่า้นตา่ฟาน (Ta Van Village)  เปลี�ยน
จาก Silver Water Fall นํ�าตกสเีงนิ  ไปเป็น  ชมหมูบ่า้นตา่ฟาน (Ta Van Village) ซึ�งทา่นจะได ้
สมัผัสทศันยีภาพของนาขั �นบนัได ซึ�งมเีทอืกเขาฟานสปัีนเป็นฉากหลัง มวีวิทวิทัศนท์ี�สวยงามมากๆ *** 
 
นําทา่น สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาใน
หมูบ่า้นนี�และชมแปลงนาขา้วแบบขั �นบนัได 
 

คํ�า   

รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
ใหท้า่นอสิะเที�ยวชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสนิคา้ทอ้งถิ�นและชมบรรดาเหลา่ชาวเขาได ้
เดนิทางมารวมตวักนัอยูท่ี�นี� ดว้ยเครื�องแตง่กายประจําเผา่ตา่งๆ จากนั�นนําทา่น Check-in เขา้ที�พัก 
 

 
นําคณะเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั
ซาปา 1 คนื 

 

วนัที� 2: 
ซาปา – ยอดเขาฮมัรอง – ฮานอย – ชมทะเลสาบคนืดาบ  - ชอ้บปิ� งถนน 36 สาย-ฮานอย 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิที�สวยงามชมทวิทัศนเ์มอืง
ซาปาในมมุมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮานอย เดนิทางกลับสูก่รงุฮานอยโดยรถโคด๊ปรัปอากาศ 
  (โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.) 
ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นี�มตํีานานกลา่ววา่ ในสมยัที�เวยีดนามทํา
สงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหาร
จากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมื�อไดม้าลอ่งเรอืที�ทะเลสาบแหง่นี� ไดม้เีตา่ขนาดใหญต่ัวหนึ�ง
ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพื�อทําสงครามกบัประเทศจนี หลังจากที�พระองคไ์ดร้ับดาบมานั�น พระองคไ์ด ้
กลับไปทําสงครามอกีครั �ง และ ไดร้ับชยัชนะเหนอืประเทศจนีทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมื�อเสร็จศกึสงคราม
แลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี� นําทา่นขา้ม สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ  
ชมวดั หงอ๊กเซนิ วดัโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ ่ซึ�งมคีวามเชื�อ
วา่ เตา่ตัวนี� คอืเตา่ศักดิ�สทิธิ� 1 ใน 2 ตัวที�อาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี�มาเป็นเวลาชา้นาน 
จากนั�นเชญิทา่น อสิระชอ้บปิ� งถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ 
รองเทา้ ของที�ระลกึตา่งๆ ฯลฯ  
 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   

 
นําคณะเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัที�ฮานอย 1 คนื 
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วนัที� 3: 
ฮานอย – นงิหบ์งิห ์- ลอ่งเรอืฮาลองบก - ถํ �าตาํกอ๊ก - ฮาลอง – ชมโชวห์ุน่กระบอกนํ �า 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซ ึ�งอยูท่างตอนใตข้องเมอืงฮานอย เป็นจังหวดัที�มคีวามพเิศษทาง
ธรรมชาต ิซึ�งเป็นลักษณะเดน่อยูอ่ยา่งหนึ�งคอื มพีื�นที�เป็นที�ชุม่นํ�า ในอาณาเขตอนักวา้งใหญไ่พศาลจนพื�นที�
นั �นถกูเรยีกวา่“อา่วฮาลองบนแผน่ดนิ หรอื ฮาลองบก เพื�อนําทา่น ลอ่งเรอืพาย ลอ่งไปตามคลอง ซึ�ง
สองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภเูขาหนิปนู ชมทวิทศันอ์นังดงามเขยีวขจแีละบรรยากาศอนัแสนสดชื�น ระหวา่ง
ทางไปชมถํ�าตา่งๆจะผา่นนาขา้ว ซึ�งมอียูท่ั �งสองขา้งทาง จากนั�นนําทา่นชม ถํ �าตาํกอ๊ก เป็นถํ�าที�มหีนิงอกหนิ
ยอ้ยอนัน่ามหัศจรรย ์ซึ�งซอ่นตัวอยูใ่นความลกึของเทอืกเขา ภเูขาและทะเลเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั ทําใหท้ี�นี�
มภีมูปิระเทศที�ราวกบัภาพวาด (โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มงักรหลบัใหลตั �งอยูใ่น จังหวัดกวา่งนงิหซ์ ึ�งจังหวดันี�จะมี

พรมแดนรว่มกบัจนีทางทศิเหนอื โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม) ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่าร

เกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ ีและ ชมการแสดงระบาํตุก๊ตานํ �า ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลกัษณ์ของ

ประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก (เชดิจากในนํ�าผสมผสานกบั

เสยีงบรรเลงของเครื�องดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื�องราวในชวีติประจําวัน 

ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม 

 

คํ�า 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
หลังจากนั�น นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงและของที�ระลกึที�ตลาดกลางคนืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ
ตอ่รองสนิคา้  ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า หรอื สนิคา้พื�นเมอืงตา่งมากมาย 
 

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

 

วนัที� 4: ฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง – ถํ �านางฟ้า – ฮานอย - กรงุเทพฯ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดนิทางสูท่า่เรอืเพื�อลอ่งเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์นั �นตาม
นทิานปรัมปราของชาวเวยีดนามไดก้ลา่วถงึมงักรโบราณซึ�งเคยรอ่นมาลงในอา่วนี�เมื�อครั �งดกึดําบรรพแ์ละชื�อ
ของฮาลอง ก็แปลไดว้า่ มงักรรอ่นลง เชญิทา่นสมัผัสจากความงดงามและสมบรูณ์ของอา่วฮาลอง จนทําให ้
ไดร้ับการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มื�อปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความ
มหัศจรรยข์องธรรมชาตทิี�ไดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรปูรา่งแปลกตานับพันเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอยา่ง
สวยงาม ผา่นเกาะตา่งๆ ที�มรีปูรา่งแปลกตา ลักษณะทั�วไปของอา่วฮาลองนั�นประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะ
นอ้ยจํานวนกวา่ 1,000 เกาะ และมเีนื�อที�กวา่ 4,000 ตารางกโิลเมตรซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของอา่วตังเกี�ยของทะเล
จนีใต ้นําทา่นเขา้ชม ถํ �านางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยตา่งๆภายในถํ �า ที�ประดับตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม 
หนิแตล่ะกอ้นจะมลีักษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 
 

กลางวนั 
 

    บรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทศันข์องอา่วฮาลอง 
 
นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงที�มแีมนํ่�าไหลผา่น”ซึ�งหมายถงึแมนํ่�าแดงที�ไหล
ผา่นตวัเมอืงฮานอย อนัเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตั �งอยูท่างเหนอืของประเทศ มปีระวตัศิาสตร์
ยาวนานกวา่ 2,000 ปี  
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คํ�า 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   / สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพื�อเดนิทางสู่
ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 

20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD645 

22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึ�นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้  

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

 

 
โปรแกรม : เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา นงิหบ์งิห ์ฮาลอง  4 วนั 3 คนื บนิ FD (GO1HAHFD001) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กมี

เตยีงพกั

กบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

ราคา 

ไมร่วมต ั�ว

ทา่นละ 

(INFANT)  

สําหรบั"

ราคาเด็ก

ทารก(อายุ

ไมถ่งึ 2 ปี

บรบิูรณ ์ณ 

วนัเดนิทาง

กลบั) ทา่นละ่ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ทา่นละ่ 

16-19  สงิหาคม 2561 10,900 10,900 10,900    7,500.- 3,000.- 3,500 

23-26  สงิหาคม 2561 10,900 10,900 10,900    7,500.- 3,000.- 3,500 

30  สงิหาคม-02 กนัยายน 

2561 

10,900 10,900 10,900    7,500.- 3,000.- 3,500 
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07-10 กนัยายน 2561 12,900 12,900 12,900 7,500.- 3,000.- 3,500 

14-17 กนัยายน 2561 12,900 12,900 12,900 7,500.- 3,000.- 3,500 

21-24 กนัยายน 2561 12,900 12,900 12,900 7,500.- 3,000.- 3,500 

27-30 กนัยายน 2561 12,900 12,900 12,900 7,500.- 3,000.- 3,500 

28 กนัยายน -01 ตลุาคม 2561 12,900 12,900 12,900 7,200.- 3,000.- 3,500 

04-07  ตุลาคม 2561 12,900 12,900 12,900 7,700.- 3,000.- 3,500 

12-15  ตุลาคม 2561 14,900 14,900 14,900 7,900.- 3,000.- 3,500 

18-21  ตุลาคม 2561 12,900 12,900 12,900 7,200.- 3,000.- 3,500 

25-28  ตุลาคม 2561 12,900 12,900 12,900    7,500.- 3,000.- 3,500 

26-29  ตุลาคม 2561 12,900 12,900 12,900    7,500.- 3,000.- 3,500 

01-04 พฤศจกิายน 2561 12,900 12,900 12,900    7,500.- 3,000.- 3,500 

08-11 พฤศจกิายน 2561 12,900 12,900 12,900    7,500.- 3,000.- 3,500 

09-12 พฤศจกิายน 2561 12,900 12,900 12,900   7,891.- 3,000.- 3,500 

15-18 พฤศจกิายน 2561 12,900 12,900 12,900    7,500.- 3,000.- 3,500 

22-25 พฤศจกิายน 2561 12,900 12,900 12,900    7,500.- 3,000.- 3,500 

29 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 

2561 

12,900 12,900 12,900    7,500.- 3,000.- 3,500 

14-17 ธนัวาคม 2561 13,900 13,900 13,900    8,200.- 3,000.- 3,500 

 

*** (INFANT)  สาํหรับ"ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลับ) ทา่นละ่ 3,000.-บาท / ทา่น *** 
  

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�อง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 
 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%  

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
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 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและพนกังานขบัรถตลอด รวม 800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 

 

เง ื�อนไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที�

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�วในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ใน

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 


