
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Highlight of Program Train to SAPA 
- เต็มอิม่กบัการเดนิทาง ไปเชา้ กลบัดกึ 
- น ัง่รถไฟตูน้อน SAPA LY ไปเมอืงลาวกาย (ซาปา) 
- สนุกสนาน กบั สวนสนกุ Sun Wheel  
- น ัง่ชงิชา้สวรรคท์ีอ่ยูส่งูทีสุ่ดในโลก(เหนอืระดบัน า้ทะเล)พรอ้มชมววิอา่วฮา
ลองเบย ์



 
 

- น ัง่กระเชา้ขา้มทะเลสองช ัน้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกและบรรทกุผูโ้ดยสารได้
มากทีส่ดุในโลก 

- เมนพูเิศษ สกุ ีท้ะเล / แซลมอ่นหมอ้ไฟ ไวนแ์ดง 
- รว่มพชิติยอดเขาฟานซปินั ‘Top roof of INDOCHINA’  
- พเิศษ! รวมรถรางจากในเมอืง และ กระเชา้ขึน้เขาฟานซปินัแลว้ 
วนัที ่28 ธนัวาคม 61  สนามบนิดอนเมอืง        

23.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง เคาน์เตอร ์7C, 7D และ 7E สายการบนิNok 
Air (DD) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่่าน. 
(เนือ่งจากเป็นเครือ่งเหมาล า ทางเจา้หนา้ทีท่ีท่ าการนัดหมายจะแจง้ใหท้่านทราบ
อกีครัง้กอ่นการเดนิทางวา่ทา่นอยูบ่สัไหนและตอ้ง Check – in ณ เคาเตอรไ์หน) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่29 ธนัวาคม 61  กรงุเทพฯ - ฮานอย – เมอืงฮาลอง – สวนสนกุ Sun Wheel – 
น ัง่ชงิชา้สวรรคท์ ีอ่ยูส่งูท ีส่ดุในโลก – ตลาดทอ้งถิน่เมอืงฮาลอง – ฮานอย 
– นอนรถไฟ          
 (B/L/D) 

02.10 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดย
เทีย่วบนิที ่DD6300 ดว้ยเครือ่ง Boing 737-800 (ทีน่ั่งแบบ 3-3)  

03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรแลว้ น าคณะพบกบัไกดท์อ้งถิน่ ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอรยิบทและลา้งหนา้
แปรงฟันทีส่นามบนิ 

05.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ มุง่สูเ่มอืงฮาลอง อยูห่า่ง
จากกรงุฮานอยไปทางทศิตะวันออก 170 กโิลเมตร 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 น.)  

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร 

 ถงึเมอืงฮาลอง น าทา่นเยอืนสวนสนุกแหง่ใหมข่อง
เมอืงฮาลอง น าพาคณะไปทีจ่ดุขึน้กระเชา้ Queen มี

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

ความยาวถงึ 2,222 เมตรพาขา้มทะเลบา๋ยไจเ๋พือ่ขึน้ไปสวนสนุก Ha Long park 
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัชมววิทะเลมรดกโลกจากมมุ
สงูของตูก้ระเชา้ทีต่ดิสถติโิลก บนัทกึโดยกนิเนสบุก๊วา่เป็นกระชา้ทีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลก โดยสามารถจผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 250 คนตอ่ครัง้ สนุกกบัชงิชา้สวรรค ์Sun 
Wheel Ha Long อยูบ่นยอดเขา ซึง่เป็นกระเชา้ทีส่งูทีส่ดุในโลกเมือ่เทยีบกบั
ระดบัน ้าทะเล 215 เมตร ใชเ้วลาในการน่ัง 15 – 20 นาท ีจากนัน้ ใหท้า่นอสิระกบั
เครือ่งเลน่ตา่งๆใน Ha Long สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัลงมายงัเมอืงฮา
ลอง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TRANG VANG พเิศษ!!! เมนหูมอ้
ไฟทะเล 

13.00 น. น าทา่นเยีย่มชมตลาดทอ้งถิน่เมอืงฮาลอง ใหท้า่นไดส้มัผัสวถิชีวีติแบบชาว
เวยีดนามแท ้ๆ  (เป็นตลาดพืน้บา้นแท ้ๆ  ไมใ่ชต่ลาดส าหรับรับนักทอ่งเทีย่ว) ทา่น
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นผลไมท้อ้งถิน่ ถัว่ตา่งๆ ไมว่า่จะ
เป็นอลัมอน พติาชโิอ ้ซึง่ใหมแ่ละหอมมาก นอกจากนีย้ังมเีสือ้ผา้ รองเทา้ทีช่าว
เวยีดนามมาเลอืกซือ้กนัในชวีติประจ าวัน 

14.00 น. เดนิทางกลบัยงัเมอืงฮานอย  

16.30 น. เดนิทางถงึเมอืงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทีต่ัง้อยู่ภาคเหนือ เป็น
เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี น าทา่นเดนิทางขา้มแมน่ ้าแดง แมน่ ้า
สายลอยฟ้าทีอ่ยูส่งูกวา่ตวัเมอืง ทา่นจะเห็นสะพานเหล็กแหง่แรกของเวยีดนาม ที่
ออกแบบโดยสถาปนกิหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปัจจุบันใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง
ฮานอยในอดตีไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี เรยีกกัน
ว่า “Little Parris” เป็นเมอืงหลวงทีไ่ดร้ับการวางผังเมอืงไวอ้ย่างด ีมทีะเลสาบ
และแมน่ ้าลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรงุฮานอยมทีะเลสาบมากว่า 12 แหง่ จงึไดช้ือ่ว่า 
City of Lakes มถีนนหนทางทีร่ม่รืน่ดว้ยตน้ไมใ้หญ ่มอีาคารสถาปัตยกรรมแบบโค
โลเนียล (Colonial) ทีง่ดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอนิโดจนี ปัจจุบัน
ฮานอยยังเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจน์ใหนั้กเดนิทางไดไ้ปสมัผัสเสน่หเ์มอืงหลวง
แห่งนี้อย่างไม่เสือ่มคลาย ระหว่างทางแวะพักอรยิบททีร่า้นคา้รัฐบาลทีร่า้น SAO 
DO ชมผลติภัณฑส์มนุไพรทีผ่ลติไดใ้นเวยีดนาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ANH HOA 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ Check –in ยังโรงแรม (โดยเขา้พักหอ้งละ 4 ท่าน) 
เพือ่พักผ่อนอรยิบท และเปลีย่นเสือ้ผา้ อาบน ้า ก่อนน าท่านเดนิทางไปยังสถานี
รถไฟ 

21.00 น. รถไฟออกเดนิทางจากกรุงฮานอย สูเ่มอืงลาวกาย ดว้ยรถไฟ SAPA LY ตูน้อน 
Superior Compartment (Soft bed with air-condition) พักผ่อนบนรถไฟ หอ้ง
ละ 4 ทา่น 

หมายเหต:ุ  การนอนบนรถไฟเป็นการเดนิทางเพือ่ยอ้นบรรยากาศเกา่ๆ ถงึรถไฟจะมี
การปรบัปรุงใหส้ะดวกสบายขึน้ แตก็่ยงัไมเ่ทยีบเทา่กบัการพกัในโรงแรม 
ตูน้อนทีเ่ราเลอืกใชจ้ะใชเ้ฉพาะคณะเดนิทางของเราเทา่น ัน้ หอ้งน า้เป็น
แบบหอ้งน า้รวม โดย 1 โบกีจ้ะมหีอ้งน า้เพยีง 1 หอ้งส าหรบัท าธุระเทา่น ัน้ 
ไมส่ามารถใชอ้าบน า้ได)้ 



 
 

 

 
วนัที ่30 ธนัวาคม 61 ฮานอย – หลาวกาย – ตลาดกก๊เหลยีว – วดัเหมา – ซาปา – 

น า้ตกสเีงนิ – ตลาด Love Market    (B/L/D) 
06.00 น. เดนิทางถงึเมอืงหลาวกาย น าท่านสูโ่รงแรม THIEN 

HAI เพือ่พักผอ่นอรยิบทและลา้งหนา้แปรงฟัน พรอ้ม
บรกิารอาหารเชา้แบบบเุฟต ์ 

จากนัน้ น าคณะเดนิทางสูต่ลาดชายแดนกก๊เหลยีว เชญิอสิระ
ท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาด Coc Leu ซึง่เป็นตลาดทีอ่ยู่
ตดิชายแดน ระหว่างเวยีดนามและจนี ทีน่ี่จะมสีนิคา้
ทัง้ของเวยีดนามและของจนีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ชม
จดุทีแ่มน่ ้าแดงไหลจากมณฑลยูนานประเทศจนีลงสู่

ประเทศเวยีดนาม ซึง่รัฐบาลเวยีดนามเปิดขึน้ใหม ่
เทีย่วชมตวัจังหวัดหลาวกาย 

จากนัน้  น าท่านแวะสักการระเจา้แม่ทับทิม ณ วัดเหมา 
(Mao) เพือ่ความเป็นสริมิงคลของคณะ จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาปา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร GREEN พเิศษ!! เมนูแซลมอ่น
หมอ้ไฟ พรอ้มไวนแ์ดง 

15.00 น. เดนิทางถงึเมอืงซาปาเมอืงบนภูเขาทีเ่จา้อาณานคิมฝรั่งเศสสรา้งไวเ้ป็นสถานที่
พักผ่อนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2465 ปัจจุบันเป็นเมือง
ท่องเที่ยวซึง่ไดรั้บความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
เวยีดนาม จากนัน้ น าท่านชม น า้ตกสเีงนิ น ้าตกทีม่ี
ความสวยงามทีสุ่ดในเมอืงซาปา ดว้ยความสูง 100 
เมตร จากตน้สายไหลจากยอดเขาฟานซปัีนลัดเลาะ
โขดหนิลงมาเรือ่ยๆถอืเป็นภูมทิัศน์ทีน่่าเก็บภาพเป็น
อย่างมาก สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลับเขา้สู่

เมอืงซาปา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Zao Do  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูต่ลาดแหง่ความรัก หรอื Love market ตลาดส าหรับจ าหน่าย
สนิคา้พืน้เมอืงทีช่าวซาปานยิมมาเดนิเลน่ และโดยเฉพาะหนุ่มสาวทีย่งัโสดจะนยิม
มายงัสถานทีแ่หง่นีเ้พือ่ขอความรัก จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้ Check –in ยัง
โรงแรม Q Sapa หรอื เทยีบเทา่โรงแรมระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่31 ธนัวาคม 61 ซาปา – รถไฟสูฟ่านซปินั – กระเชา้ฟานซปินั – พระใหญ ่– 
ฮานอย – 36 สาย                        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



 
 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟทีจ่ะน าท่านขึน้สูย่อดเขาฟานซปัีน โดยรถไฟนี้จะน า
ท่านออกจากตัวเมอืงซาปา ผ่านทุ่งหญา้ และหุบเขาอันสวยงามของเมอืงซาปา 
มุ่งหนา้สู่สถานีกระเชา้ฟานซปัีน จากนัน้ ท าท่านน่ัง กระเชา้ ขึน้สูเ่ขาฟานซปัิน 
ทา่มกลางมวลเมฆหมอกทีล่อยละลอ่งอยูร่อบๆชมทัศนยีภาพทีแ่สนสวยงามบนจดุ
ชมววิในระดับความสงู 3,143 เมตร จุดทีไ่ดร้ับการขนานมานว่าเป็นหลงัคาแหง่
อนิโดจนี ดว้ยทวิทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้มสัมผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดทัง้ปี 
จากนัน้ น าคณะสกัการะองคพ์ระใหญบ่นยอดเขาฟานซปัิน เพือ่ความเป็นสริมิงคล
ส่งทา้ยปีใหม่ จากนั้น อสิระเก็บภาพความประทับใจ สมควรแก่เวลา น าท่าน
เดนิทางกลบัสูเ่มอืงซาปา  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร LE BOXDO 
จากนัน้ น าทา่นออกเดนิทางกลบัสูก่รงุฮานอย (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 
บา่ย  เดนิทางถงึเมอืงฮานอย น าทา่นเขา้ Check – in ยังโรงแรมทีพ่ัก  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร THA WY  

จากนัน้ น าทา่นสูแ่หลง่ชอ๊ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุฮานอย บนถนน 36 สาย อสิระใหท้า่นได ้
เลอืกจับจ่ายใชส้อยของฝาก ของทีร่ะลกึ พรอ้มอยู่ร่วม Count Down กับชาว
เวยีดนามไปพรอ้มๆ กนั สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรม 

เขา้พักที ่  DELIGHT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่1 มกราคม 62 ฮานอย – จตัรุสับาดงิห ์– สสุานลงุโฮ – ท าเนยีบรฐับาล – 

เจดยีเ์สาเดยีว – วดัเฉนิกวก๊ – โรงละครใหญก่รงุฮานอย – ทะเลสาบคนื
ดาบ – ถนน 36 สาย - กรงุเทพฯ                           (B/L/D)                                                                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้  น าท่านชม จตัุรสับาดงิห ์สถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค า
ประกาศอสิรภาพของเวียดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 
กนัยายน พ.ศ. 2488 (วันชาตขิองเวยีดนาม) หลงัจากตกเป็น
เมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยู ่ถงึ 48ปี ผา่นชมดา้นนอก สสุานโฮ
จมินิห ์ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิห ์นอนสงบอยู่
ในโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดตอ่ความประสงคข์องท่าน
ทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไมใ่ห ้เขา้ชมดา้นในทกุวันจันทรแ์ละ
วันศุกร)์ นักท่องเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอย่างเงียบสงบ

และส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสุสานได ้โดยหา้มน า
กลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดย
เด็ดขาดจากนัน้น าท่านชมท าเนยีบประธานาธบิด ีปัจจุบัน
ใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มี
ทหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มีเชือกกั ้นใหถ้่ายรูปไดใ้น
ระยะไกล ชม บ้านพกัโฮจมินิห  ์ที่เคยพ านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 
บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ลา่งโปรง่ไมม่ผีนัง เป็นทีพ่ักผอ่น
และตอ้นรับแขก ชัน้บนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบ
ง่าย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างทีด่ ีจนไดร้ับการยกย่องเป็นบดิาของ
ประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าท่าน ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกีชือ่ว่าวัดแหง่รัก 
สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนตน้เสาเดยีวปัก
อยูใ่นสระบวัขนาดกลางรูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แมก่วนอมิปางแสดง
อภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 



 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร MINH ANH 

จากนัน้ พาทุกท่านเขา้ชม วดัเฉินก๊วก วัดนี้มีประวัตยิาวนานกว่า 
1,500 ปี ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย เป็นสถานที่
ศักดิส์ทิธิแ์หลง่ทีช่าวพุทธจ านวนมากมาท่องเทีย่วและกราบ
จุดเดน่คอืเจดยีข์นาดใหญ่ประกอบดว้ย 11 ชัน้ สงู 15 เมตร 
หอแต่ละชั ้นมี 6 ประตูโคง้ ในแต่ละช่องประตูมีรูปปั้น
พระพุทธรูป และยังมกีารบรรจุอัฐขิองเจา้อาวาสแห่งวัดนี้ลง
ในเจดยีด์ว้ย  

จากนัน้  น าท่านเดนิทางต่อไปยังทะเลสาบคนืดาบ (ฮว่านเกีย๋ม)  
สามารถเดนิบนสะพานเทฮุก หรอืสะพานแสงอาทติยม์ีสแีดงสดใสถือเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึง่ของกรุงฮานอยนักท่องเทีย่วนยิมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ
กันเสมอ ปัจจุบันกลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชือ่ว่าหอคอยเต่า ตัง้ไวเ้พื่อ
เชือ่มโยงถงึต านานของวัดแห่งนี้  เดนิทางต่อไปยังถนน 36 สาย น าทุกท่าน
เลอืกซือ้ของฝากบนถนน 36 สายยา่นโบราณของเมอืงฮานอยแตก่ลบัคลาคล า่ไป
ดว้ยผูค้นหลากหลายชนชาติ และรายรอบไปดว้ยสินคา้ของฝากนานาชนิด 
โดยเฉพาะบรเิวณถนน หา่งกาย หา่งหอ่ม หา่งบาก หา่งบว่ม ก็จะเป็นย่านคา้ขาย
ทีค่กึคกัดว้ยสนิคา้สารพัดชนดิทัง้ของกนิ เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึทีเ่ป็นทัง้ผา้ไหม 
กระเป๋า หรอืเครือ่งเงนิทีม่ลีวดลายประณีตสวยงามมากมาย สมควรแก่เวลา น า
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโหน่ยบาย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร NGOC SUONG 

จากนัน้  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเขา้ Check – in เพือ่ออกเดนิทางโดยสายการบนิ Nok Air  

00.15 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Nok Air เทีย่วบนิที ่
DD6302 ดว้ยเครือ่ง Boing 737-800 (ทีน่ั่งแบบ 3-3) 

02.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 
บร ิษัทขอสงวนสทิธิท์ี ่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั ง้นี ้ข ึน้อยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาต ิแต่ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบร ิการและยึดถือผลประโยชน์ของผู เ้ดนิทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าว
ขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่
ไม่คงที่และกรณีที่สายการบนิมีการเรียกเก็บค่าน ้ามันเพิ่มเตมิจากราคาที่ก าหนดไว )้ 

อตัราคา่บรกิาร  

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กวา่ 
12ปี 

ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว จ านวนที ่

มนีาคม 2561 

28 ธ.ค. – 1 ม.ค.2562 20,999 20,999 4,900 35+1 

29 ธ.ค. – 2 ม.ค.2562 20,999 20,999 4,900 35+1 

อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,000 บาท  
***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 



 
 

 
อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทศันาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลบั

พรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่

เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
หมายเหตุ: เฉพาะการพกับนรถไฟเทา่น ัน้ทีต่อ้งพกัหอ้งละ 4 ทา่น หากทา่น
ตอ้งการพกัหอ้งละ 2 ทา่นบนรถไฟ ขอเก็บเพิม่เตมิทา่นละ 1,500 บาท) 

 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่าย
การบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงอืนไขของบรษัิท

ประกนัภัยทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร  
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์น

หอ้งพัก , รวมถงึ 
    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจ่าย
เพิม่เองตา่งหาก ) 
 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 

บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 
    แลกเปลีย่น (กรณุาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 
 ***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 



 
 

เง ือ่นไขในการจอง 
 ช าระมดัจ าในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 10,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) โดย

ช าระมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากไดร้บั invoice (หากเป็นชว่งเทศกาลเกบ็ทา่นละ 
10,000 บาท) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทน
ในประเทศหรอื  ตา่งประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้เตม็จ านวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่า่นจอง
แลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่
สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้
กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ ใน
รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  รวมถงึ 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจา
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
หมายเหต ุ 
 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้

ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็

ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนื
ใดๆทัง้ส ิน้ 

 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, 
การปิดด่าน,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั ้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       



 
 

 หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตใุดก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหาก
อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่
อาจแกไ้ขได ้

 โปรแกรมการดนิทางอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นในระหวา่งการเพือ่ความเหมาะสม 
 กรณีล่องเรือ หากสภาพอากาศไม่เหมาะสมในการล่องเรือ บรษัิทฯ มีสทิธิท์ี่จะ

เปลีย่นแปลงโปรแกรม 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน 

บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
 บรษัิทไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมี

ส ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณี
อืน่ๆ  

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะ
คา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที่  การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิ
จากราคาทีก่ าหนดไว ้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง
มือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบ
เหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 
 

 

 

 

 


