
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิไฮฟอง  – เมอืงไฮฟอง – เมอืงฮาลอง – ฮาลองไนท ์มารเ์ก็ต         
(-/-/D) 

 
12.30  พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารชั �น 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR โดยเจา้หนา้ที�ของ

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
15.20  นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม โดยเที�ยวบนิที� VJ906 
17.15   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแคท บ ิเมอืงไฮฟอง ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
 
คํ:า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดนิทางชื�นชมธรรมชาต ิผ่านชนบทของเวยีดนาม สองฝั�งสว่น

ใหญจ่ะเป็นนาขา้วสสีนัสวยงามตา่งกนัไปตามฤดกูาล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมงครึ�ง) 
 

 
 
จากนั�นอสิระใหทุ้กท่านเลอืกซื�อสนิคา้ที� ฮาลอง ไนท ์มารเ์ก็ต มสีนิคา้พื�นเมอืงเวยีดนามและสนิคา้จากจนีใหท้่านไดเ้ลอืก
หลากหลาย เหมาะสําหรับซื�อเป็นของฝาก เชน่ กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เสื�อผา้ ผา้พันคอ เสื�อยดืลายเวยีดนาม 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 (2) 
 

เดนิทางไป ทา่เรอืโหง่ไก ที�เชา้ตรู่แบบนี�จะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น รถบัสเล็กใหญ่ ที�มาสง่นักท่องเที�ยวขึ�นเรอื เรอืจะ
เป็นเรอืไมโ้บราณ มหีอ้งนํ�า หอ้งครัว และดาดฟ้าชมววิ เรอืออกจากทา่มุง่หนา้ไปชมถํ�า เรอืจะจอดใหล้ง และออกไปรอรับ
ท่านอกีท่าหนึ�งโดยไม่วกกลับมาที�เดมิ  
 

 
 
นําท่านลอ่งเรอือา่ว ฮาลอง เบย ์เชญิท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง จนทําใหไ้ดรั้บการขึ�น
ทะเบยีน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มื�อปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิี�ไดแ้ตง่แตม้ดว้ย
เกาะหนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรยีงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที�มรีูปร่างแปลกตา อ่าวฮาลองนั�น
ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกวา่ 1,000 เกาะ 
 

  จากนั�นนําท่านชม ถํ Kาสวรรค ์ภายในถํ�างดงาม มหีนิรูปทรงต่างๆ ประดับไปดว้ยไฟหลากหลายสสีัน ทําใหม้องเห็นเป็น
รูปทรงตา่งๆ กันไปตามจนิตนาการ เชน่ มังกร หงส ์เต่า เสอื นกกระเรยีน คูรั่ก ฯลฯ และกลับไปขึ�นเรอืต่อ ล่องเรอืไปชม
ความงามของเกาะนอ้ยใหญ่ที�มรีูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยูพั่นกวา่เกาะในอา่ว ซึ�งยูเนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
เมื�อ 17 ธนัวาคม 2537และไฮไลทข์องที�นี�เรอืจะผา่นใหท้า่นถา่ยรปูเป็นที�ระลกึกบั เกาะไกช่น สญัลกัษณ์ของอา่วฮาลอง 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื พเิศษ !! เมนซูฟีู๊ ด+ไวนแ์ดง (3) 
 

หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเกา่แกท่ี�มคีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีื�นที�ชุม่นํ�าในอาณาเขตอันไพศาล
จนถูกขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมอืงที�มภีมูทิัศน์แปลกตา ทั �งเทอืกเขา เนนิเขาหนิปนู ที�ราบตํ�า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอด
เขา99 ยอด จงึถอืกนัวา่เป็นเมอืงศักดิJสทิธิJ คณะปฏวิัตขิองโฮจมินิหก็์ไดเ้คยตั �งฐานทัพขึ�นที�นี�เป็นแหง่แรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ู
ระหวา่งทางนําทา่นชมสนิคา้ otop รา้นเยื�อไผ-่สมนุไพร หยกและเครื�องประดบั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) 
 
นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยว ที�ตั �งอยูท่างตอนใตข้องสามเหลี�ยมปากแมนํ่�าแดง 
ในจังหวัดนงิบิ�งห ์เป็นพื�นที�ที�มทีั �งภมูทิัศนอ์ันงดงามของยอดเขาหนิปนู แมนํ่�าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยูใ่ตนํ้�า และยัง
ถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึทําใหส้ถานที�แหง่นี�งดงามน่าชม และยังมรี่องรอยทางโบราณคดทีี�เผยใหเ้ห็นการตั �งถิ�นฐานของมนุษย์
สมัย โบราณ ทําใหส้ถานที�แหง่นี�ไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ินําทา่นลงเรอืลอ่งไปตามสายธาร
แหง่ธาราที�ไหลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของภเูขาสองฝั�งแมนํ่�า ซึ�งมคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพ
ที�ปรากฏในระ หวา่งการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกบัการ นั�งเรอื ลอ่งผ่าน
ทอ้งนํ�า และถํ�าตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้ชมทัศนยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นา
บา้งทุง่หญา้คาบา้งสลับกนัไป ความประทับใจที�ไดจ้ากการมาเที�ยวชม เป็นสถานที�ทอ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิี�สวยงามมากแหง่หนึ�ง
ของเวยีตนาม ทวิทัศน์ความสวยงามของที�นี�ไดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ  และยังเป็นสถานที�ใชถ้่ายทําภาพยนต ์KONG 
SKULL ISLAND  
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

หลงัจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย ตั �งอยูต่อนตน้อยูบ่นลุม่แมนํ่�าแดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์ี�สถาปนาขึ�นเป็นเมอืงหลวงในปี 
พ.ศ. 1553 โดยใชช้ื�อวา่ ทังล็อง แปลวา่ มังกรเหนิ จนกระทั�ง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเวเ้มื�อ
ตกเป็นสว่นหนึ�ของอนิโดจนีฝรั�งเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครั �งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรั้บเอกราช
ในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนอื เมื�อรวมประเทศใน พ.ศ. 
2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึ�งเดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) 
 

คํ:า บรกิารอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร (4) 
 
พกัที: DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที:สาม เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก – ดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี – เมอืงซาปา – หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต  นํ Kาตกสเีงนิ – ภเูขา
ปากมงักร – ซาปาเลฟิ มารเ์ก็ต (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 
 นําทา่นออกจาก เมอืงฮานอย เพื�อเดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้บัชายแดนจนี ตั �งอยูบ่นระดบัความสงูจากระดบันํ�าทะเล

ปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทั �งปี ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูบรเิวณ ดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี 
 

นําท่านเดนิทางต่อไปยังเมือง เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆ แห่งนี�เร ิ�มตน้เป็นเมอืงแห่งการ
พักผ่อนเมื�อครั �งที�ฝรั�งเศสซึ�งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั�นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ�นในปี พ.ศ.2465 จากนั�นจึงเริ�มมี
ชาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริ�มเป็นที�รูจั้กกันในหมู่นักท่องเที�ยว จงึทําให ้
ปัจจุบันที�นี�ไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที�อาศัยอยู่บรเิวณนี�ก็มวีถิชีวีติที�น่าสนใจ พื�นที�ใน
ซาปาเต็มไปดว้ยนาขั �นบันไดท่ามกลางที�ลาดไหลเ่ขาที�ทอดตัวอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนี�ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ที�สงูที�สดุในอนิโด
จนีที�ความสงู 3,143 เมตรจากระดบันํ�าทะเล 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

นําทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาใน
หมู่บา้นนี� และชมแปลงนาขา้วแบบขั �นบันได การเดนิทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต สามารถเดนิทางเทา้หรอืนั�งรถยนตก็์ได ้ในกรณีที�นั�ง
รถยนต ์รถนําเที�ยวจะพาทกุทา่นมาที�หนา้หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และจากนั�นจงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึ�งเป็นถนนของหมูบ่า้นเพื�อสมัผัส
กับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพื�นเมอืง ที�พึ�งพาธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอันเรยีบง่าย ตลอดการ
เดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาที�เปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้พื�นเมอืง ของที�ระลกึแกนั่กทอ่งเที�ยว (ลกูคา้สามารถนําสิ:งของ
ไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสื:อผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมามา่ เป็นตน้) 
 

เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่นํ Kาตกสเีงนิ เป็นนํ�าตกที�สวยที�สดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึ�งสามารถมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาปากมงักร ซึ�งเป็นภเูขาอยูก่ลางเมอืงซาปา นักท่องเที�ยวสามารถเดนิเทา้ขึ�นไปเพื�อชมหมอกและ
เมฆคลุมเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ที�มคีวามสงูถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอด
ภูเขาที�อยู่สงูสุดในอนิโดจนี จนไดรั้บฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอนิโดจนี ในระหว่างที�เดนิขึ�นภูเขาฮามรอง นักท่องเที�ยว
สามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิที�สวยงามตลอดทางเทา้ 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนสูกุ ีKหมอ้ไฟ (7) 
 

 
 หลงัจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปปิ�งที� ตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืก ชอ้ป

ปิ�งมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พื�นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปปิ�งใหอ้ยา่งจใุจ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
พกัที: HOLIDAY SAPA HOTEL / SAPA DIAMOND HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

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

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

จากนั�นนําทา่น น ั:งรถไฟเมอืงซาปา ทา่นจะไดพ้บกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงซาปาที�เต็มไปดว้ยความสดชื�น และสดูกลิ�นอายธรรมชาต ิ
ทา่นยังจะไดพ้บกบัทุง่นาขั �นบนัไดที�เรยีงรายเป็นขั �นสวยงาม ถงึสถานนัี�งกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถรางแลว้) 

 

 
 
จากนั�นนําท่านสู่ ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ�งเปรยีบเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" เป็นระบบกระเชา้
ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวที�สดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยู่สงูจากระดับนํ�าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น นํ�าตกสเีงนิ และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั �นบันไดที�สวยงาม เมื�อ
เดนิทางถงึสถานดีา้นบนทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขึ�นสูจ่ดุสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความ
ประทับใจ (รวมคา่กระเชา้ฟานซปัินแลว้ แตไ่มร่วมคา่รถรางขึ�นยอดเขา) 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
 

นําทานเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ผ่านเสน้ทางเดมิ หลังจากนั�นนําท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืง
ฮานอย ที�มตํีานานเลา่ขานวา่ในสมัยที�เวยีดนามทําสงครามสูร้บกบัจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไมเ่คยรบชนะจนีไดเ้ลย ทําให ้
เกดิความทอ้แท ้เมื�อมาล่องเรอืที�ทะเลสาบแหง่นี�ไดม้ปีาฏหิารย ์เต่าขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และ
เมื�อพระองคนํ์าดาบไปตอ่สูก่ับจนีก็ไดช้ยัชนะกลับมาทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมื�อสงครามสิ�นสดุพระองคก็์ไดนํ้าดาบมาคนื 
ณ ทะเลสาบแหง่นี� 
 

 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําทา่นชม สะพานแสงอาทติย ์ขา้มไปสูเ่กาะหยกชม วดัหงอกเซนิ วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้ง  ๆศาล
เจา้มอีาคารหลงัเล็กๆ ที�มเีตา่สตา๊ฟขนาดใหญ ่ซึ�งเป็นเตา่ที�อาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี� ภายในวัดยังมตีะพาบศักดิJสทิธิJรวมทั �งอานุ
สาวรยีข์อง ตรันคว็อกตวน ซึ�งเป็นแมท่ัพเอกในการตอ่สูก้ับกองทัพมองโกลและขบัเคลื�อนทัพมองโกลกลับไปไดสํ้าเร็จเมื�อปี ค.ศ.
1257 วัดหง็อกเซนิ หรือวัดเนินหยก เป็นอกีสัญลักษณ์หนึ�งที�สําคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสแีดงนั�นเป็นสะพานไมท้ี�มี
นักทอ่งเที�ยวที�มาทัวรเ์วยีดนามที�เป็นคูรั่กมักจะมาถา่ยรูปพรเีวสดิ�งกนัที�นี� เมื�อผูท้ี�มาทัวรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปก็จะเขา้สูป่ระตวูัด 
ภายดา้นในนั�นจะมตีะพาบอยู่ 1 ตัว ที�สต๊าฟไวป้ระวัตแิละความเป็นมานั�นกลา่วไวว้า่ ทะเลสาบแหง่นี�มตีะพาบทั �งหมด 2 ตัว อกีตัว
หนึ�งยังมชีวีติอยูแ่ละอาศยัอยูใ่นทะเลสาบ 
 

 
 

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

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิSEN (10) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
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 (11) 
 

จากนั�นนําท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งที�ประธานาธบิดโีฮจมินิหไ์ดอ้่านคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จาก
ฝรั�งเศสเมื�อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึ�นของฝรั�งเศสอยู่ถงึ 84 ปี นําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ที� สุสานโฮจมินิห ์
(ถา่ยรปูดา้นนอก)  ดา้นในเป็นที�บรรจศุพของทา่นโฮจมินิหอ์าบนํ�ายานอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ปิดใหเ้ขา้ชมทกุวนัจันทรแ์ละศกุร)์ 
 

 
 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพื�อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
11.10  นําทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� VJ901 
13.00  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 **หากทา่นที:ตอ้งออกต ัว̀ภายใน )เครื:องบนิ , รถทวัร,์ รถไฟ  (กรณุาสอบถามที:เจา้หนา้ที:ทกุคร ัKงกอ่นทําการออกต ัว̀
เนื:องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี:ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นที:ใชบ้รกิาร ** 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราคา่บรกิาร 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดี:ยวเพิ:ม 
ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว̀เครื:องบนิ 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 18,999 4,500 15,999 

01 – 05 มกราคม 2563 13,999 3,500 10,999 

08 – 12 มกราคม 2563 13,999 3,500 10,999 

10 – 14 มกราคม 2563 13,999 3,500 10,999 

15 – 19 มกราคม 2563 13,999 3,500 10,999 

17 – 21 มกราคม 2563 13,999 3,500 10,999 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 3,500 10,999 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 13,999 3,500 10,999 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 3,500 10,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 3,500 10,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 3,500 10,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 3,500 10,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 13,999 3,500 10,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 13,999 3,500 10,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 11,999 3,500 8,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 13,999 3,500 10,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 13,999 3,500 10,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 13,999 3,500 10,999 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

20 – 24 มนีาคม 2563 13,999 3,500 10,999 

25 – 29 มนีาคม 2563 13,999 3,500 10,999 

27 – 31 มนีาคม 2563 13,999 3,500 10,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ:น 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัKงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึKนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิf
ในการเลื:อนการเดนิทาง หรอืเปลี:ยนแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิfในการคนืมดัจาํท ัKงหมด เนื:องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว̀เครื:องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที:เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี Kามนัที:ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที:

เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัว̀เมื:อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื:องจากเงื:อนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีKรวม 
� คา่ตัoวเครื�องบนิไป-กลบั 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 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ:น และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
�คา่ภาษมีลูคา่เพิ:ม 7% และภาษหีกั ณ ที:จา่ย 3% 
 
เง ื:อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเที�ยว
สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื:อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัKน ไมเ่ชน่น ัKนทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัKงส ิKน เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัว̀ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี:

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัKง เพื:อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิ
เขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมด 
2.4 ทั �งนี�ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว

เชน่ การสํารองที�นั�งตัoวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 
3 การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  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. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ื:อนไขและขอ้กําหนดอื:นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิJในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางและ
อื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัoวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัoวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
3. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกนัทกุชิ�นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

4. สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

5. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี:ยวกบัการนําแบตเตอรี:สํารองขึKนไปบนเครื:องบนิดงันีK แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ
ตวัถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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