
 

 
 
 

 
 

 

  



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิไฮฟอง  – เมอืงไฮฟอง – เมอืงฮาลอง – ฮาลองไนท ์มารเ์ก็ต          

 
12.30  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ VIETJET AIR โดยเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

15.20  น าทา่นเดนิสู ่เมอืงไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่VJ906 

 
* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 50 นาท ีบนเครือ่งไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง * 

 
17.15   เดนิทางถงึ สนามบนิแกต๊บ ีเมอืงไฮฟอง ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย  
 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดนิทางชืน่ชมธรรมชาต ิผ่านชนบทของเวยีดนาม สองฝ่ังสว่น

ใหญจ่ะเป็นนาขา้วสสีนัสวยงามตา่งกนัไปตามฤดกูาล  
 

 
 



 

จากนั้นอสิระใหทุ้กท่านเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ฮาลอง ไนท ์มารเ์ก็ต มสีนิคา้พื้นเมืองเวยีดนามและสนิคา้จากจีนใหท้่านไดเ้ลอืก

หลากหลาย เหมาะส าหรับซือ้เป็นของฝาก เชน่ กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ ผา้พันคอ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

 
พกัที ่ NEW STAR HOTEL / CITYBAY HOTEL / KENNY HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงฮาลอง – ทา่เรอืโหง่ไก – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง เบย ์– ถ า้นางฟ้า – เกาะไกช่น – เมอืงนงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืฮาลองบก – 

เมอืงฮานอย  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

เดนิทางไป ทา่เรอืโหง่ไก ทีเ่ชา้ตรู่แบบนี้จะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น รถบัสเล็กใหญ่ ทีม่าสง่นักท่องเทีย่วขึน้เรือ เรือจะ
เป็นเรอืไมโ้บราณ มหีอ้งน ้า หอ้งครัว และดาดฟ้าชมววิ เรอืออกจากทา่มุ่งหนา้ไปชมถ ้า เรอืจะจอดใหล้ง และออกไปรอรับ

ทา่นอกีทา่หนึง่โดยไม่วกกลับมาทีเ่ดมิ  

 

 
 

น าทา่นลอ่งเรอือา่ว ฮาลอง เบย  ์ เชญิท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บการขึน้
ทะเบยีน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ย

เกาะหนิปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ทีม่ีรูปร่างแปลกตา อ่าวฮาลองนั้น

ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกวา่ 1,000 เกาะ 
 

  จากนัน้น าทา่นชม ถ า้สวรรค ์ภายในถ ้างดงาม มหีนิรูปทรงต่างๆ ประดับไปดว้ยไฟหลากหลายสสีัน ท าใหม้องเห็นเป็น
รูปทรงตา่งๆ กันไปตามจนิตนาการ เชน่ มังกร หงส ์เตา่ เสอื นกกระเรียน คูรั่ก ฯลฯ และกลับไปขึน้เรอืต่อ ลอ่งเรือไปชม

ความงามของเกาะนอ้ยใหญ่ทีม่รีูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกวา่เกาะในอา่ว ซึง่ยูเนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
เมือ่ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลทข์องทีน่ีเ่รอืจะผา่นใหท้า่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกับ เกาะไกช่น สญัลกัษณ์ของอา่วฮาลอง 

 



 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื พเิศษ ... เมนูซฟีู๊ ด+ไวนแ์ดง  

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงนงิบงิห ์เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามโดดเดน่ทางธรรมชาต ิมพีืน้ทีชุ่ม่น ้าในอาณาเขตอันไพศาล

จนถูกขนานนามวา่ “ฮาลองบก” เป็นเมอืงทีม่ภีูมทิัศน์แปลกตา ทัง้เทอืกเขา เนนิเขาหนิปนู ทีร่าบต า่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอด
เขา99 ยอด จงึถอืกันวา่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์คณะปฏวิัตขิองโฮจมินิหก็์ไดเ้คยตัง้ฐานทัพขึน้ทีน่ี่เป็นแห่งแรกในการศกึ เดยีนเบยีนฟ ู

ระหวา่งทางน าทา่นชมสนิคา้ otop รา้นเยือ้ไผ่-สมุนไพร หยกและเครือ่งประดับ หรอืแลว้แตจุ่ดทีพั่กรถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) 

 

น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ลอ่งเรอืนงิหบ์งิห ์หรอื ฮาลองบก เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีต่ัง้อยูท่างตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น ้าแดง 
ในจังหวัดนงิบิง่ห ์เป็นพืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภูมทิัศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปนู แม่น ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสว่นจมอยู่ใตน้ ้า และยัง

ถกูลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นีง้ดงามน่าชม และยังมรี่องรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์
สมัย โบราณ ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิน าทา่นลงเรอืลอ่งไปตามสายธาร

แหง่ธาราทีไ่หลเย็น ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพ

ทีป่รากฏในระ หวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรียบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกับการ น่ังเรอื ลอ่งผ่าน
ทอ้งน ้า และถ ้าตา่งๆภายในบรเิวณทา่นจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสดุลกูหูลกูตา สองขา้งทางเป็นทุง่นา

บา้งทุง่หญา้คาบา้งสลบักนัไป ความประทบัใจทีไ่ดจ้ากการมาเทีย่วชม เป็นสถานทีท่อ่งเทยีวทางธรรรมชาตทิีส่วยงามมากแห่งหนึง่
ของเวยีตนาม ทวิทัศน์ความสวยงามของทีน่ี้ไดรั้บการรังสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆ  และยังเป็นสถานทีใ่ชถ้่ายท าภาพยนต ์KONG 

SKULL ISLAND  
 



 

 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย ตัง้อยูต่อนตน้อยูบ่นลุม่แมน่ ้าแดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวงในปี 

พ.ศ. 1553 โดยใชช้ือ่วา่ ทงัล็อง แปลวา่ มังกรเหนิ จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเวเ้มือ่
ตกเป็นสว่นหนึข่องอนิโดจนีฝร่ังเศส ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอย่างเป็นทางการอกีครัง้ใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรั้บเอกราช

ในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ. 
2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

พกัที ่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงฮานอย – เมอืงลาวไก – ดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี – เมอืงซาปา – หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต  น า้ตกสเีงนิ – ภูเขา

ปากมงักร – ซาปาเลฟิ มารเ์ก็ต 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 น าทา่นออกจาก เมอืงฮานอย เพือ่เดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาวไก  ใกลก้ับชายแดนจนี ตัง้อยู่บนระดับความสงูจากระดับน ้าทะเล

ปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปบรเิวณ ดา่นชายแดนเวยีดนาม-จนี 

 
น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืง เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพียง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆ แห่งนี้เริม่ตน้เป็นเมอืงแห่งการ

พักผ่อนเมื่อครั ้งที่ฝร่ังเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมี
ชาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่งวันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จั้กกันในหมู่นักทอ่งเทีย่ว จงึท าให ้

ปัจจุบันทีน่ี่ไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่น
ซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอย่างมเีสน่ห ์นอกจากนี้ยังมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโด

จนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 



 

 
 

น าทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขา กา๊ตกา๊ต หรอื CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาใน

หมู่บา้นนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรอืน่ังรถยนตก็์ได ้ในกรณีทีน่ั่ง
รถยนต ์รถน าเทีย่วจะพาทกุทา่นมาทีห่นา้หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซึง่เป็นถนนของหมู่บา้นเพือ่สมัผัส

กับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพื้นเมอืง ทีพ่ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนินชวีติอันเรียบง่าย ตลอดการ
เดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว (ลูกคา้สามารถน าสิง่ของ

ไปบรจิาคแกเ่ด็กชาวเขาได ้อาทเิชน่ เสือ่ผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม โดยเฉพาะมามา่ เป็นตน้) 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 



 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกสเีงนิ เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่าง

ชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู 100 เมตร 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาปากมงักร ซึง่เป็นภูเขาอยู่กลางเมอืงซาปา นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเทา้ขึน้ไปเพือ่ชมหมอกและ
เมฆคลุมเมอืงซาปาในยามเชา้ ชมเทอืกเขาเลยีนเซนิ รวมถงึยอดเขาฟานซฟัีง ทีม่คีวามสงูถงึ 3,143 เมตร ถอืเป็นยอด

ภูเขาทีอ่ยู่สงูสุดในอนิโดจนี จนไดรั้บฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอนิโดจนี ในระหว่างทีเ่ดนิขึน้ภูเขาฮามรอง นักท่องเทีย่ว
สามารถแวะชมสวนดอกไม ้สวนกลว้ยไม ้และสวนหนิทีส่วยงามตลอดทางเทา้ 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูสกุ ีห้มอ้ไฟ+เนือ้ปลาแซลมอ่น 
 

 



 

 หลงัจากรับประทานอาหารเย็นเรยีบรอ้ย อสิระทา่นเดนิชมและชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซาปาเลฟิ ไนทม์ารเ์ก็ท มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืก ชอ้ป

ป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

 
พกัที ่ HOLIDAY SAPA HOTEL / SAPA DIAMOND HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาปา – น ัง่รถไฟชมเมอืงซาปา – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – ขึน้ยอดเขาฟานซปิัน – เมอืงฮานอย  สะพานแสงอาทติย ์– 

ทะเลสาบคนืดาว – วดัหงอกเซนิ – ถนน 36 สาย  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้น าทา่น น ัง่รถไฟเมอืงซาปา ทา่นจะไดพ้บกบัววิทวิทศันข์องเมอืงซาปาทีเ่ต็มไปดว้ยความสดชืน่ และสดูกลิน่อายธรรมชาต ิ
ทา่นยังจะไดพ้บกบัทุง่นาขัน้บนัไดทีเ่รยีงรายเป็นขัน้สวยงาม ถงึสถานน่ัีงกระเชา้ไฟฟ้า (รวมคา่รถรางแลว้) 

 

 
 
จากนัน้น าท่านสู ่ยอดเขาฟานซปิัน โดย กระเชา้ไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึง่เปรียบเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" เป็นระบบกระเชา้

ไฟฟ้าสรงิสามสาย ยาวทีส่ดุในเอเชยี รวมระยะทาง 6.3 กโิลเมตร สถานีสดุทา้ยอยู่สงูจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น น ้าตกสเีงนิ และ หมู่บา้นก๊าต ก๊าต ในมุมสงูชมนาขัน้บันไดทีส่วยงาม เมือ่

เดนิทางถงึสถานดีา้นบนทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดนิขึน้สูจ่ดุสงูสดุของยอดเขาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความ

ประทบัใจ (รวมคา่กระเชา้ฟานซปัินแลว้ แตไ่มร่วมคา่รถรางขึน้ยอดเขา) 
 



 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทานเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ผ่านเสน้ทางเดมิ หลังจากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืง
ฮานอย ทีม่ตี านานเลา่ขานวา่ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกับจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไม่เคยรบชนะจนีไดเ้ลย ท าให ้

เกดิความทอ้แท ้เมือ่มาล่องเรอืทีท่ะเลสาบแห่งนี้ไดม้ปีาฏหิารย ์เตา่ขนาดใหญ่มากไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์และ
เมือ่พระองคน์ าดาบไปต่อสูก่ับจนีก็ไดช้ัยชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่สงครามสิน้สดุพระองคก็์ไดน้ าดาบมาคนื 

ณ ทะเลสาบแหง่นี ้

 

 
 



 

น าทา่นชม สะพานแสงอาทติย ์ขา้มไปจะเป็นวัดเกาะหยกหรอื วดัหงอกเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และ

ขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลังเล็กๆ ทีม่เีตา่สต๊าฟขนาดใหญ่ ซึง่เป็นเตา่ทีอ่าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวัดยังมตีะพาบศักดิส์ทิธิ์

รวมทัง้อานุสาวรยีข์อง ตรันคว็อกตวน ซึง่เป็นแม่ทัพเอกในการตอ่สูก้ับกองทัพมองโกลและขับเคลือ่นทัพมองโกลกลับไปไดส้ าเร็จ
เมือ่ปี ค.ศ.1257 วดัหง็อกเซนิ หรอืวดัเนนิหยก เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่ทีส่ าคญัมากๆของเมอืงฮานอยสะพานสแีดงนัน้เป็นสะพานไม ้

ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วทีม่าทวัรเ์วยีดนามทีเ่ป็นคูรั่กมักจะมาถา่ยรูปพรเีวสดิง้กันทีน่ี่ เมือ่ผูท้ีม่าทัวรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปก็จะเขา้สูป่ระตู
วัด ภายดา้นในนัน้จะมตีะพาบอยู่ 1 ตัว ทีส่ต๊าฟไวป้ระวัตแิละความเป็นมานัน้กลา่วไวว้า่ ทะเลสาบแห่งนี้มตีะพาบทัง้หมด 2 ตัว อกี

ตวัหนึง่ยังมชีวีติอยูแ่ละอาศยัอยูใ่นทะเลสาบ (ไมร่วมคา่เขา้วดั) 
 

 
 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้บน ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิ
เครือ่งเขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋ากอ๊ปป้ียีห่อ้ตา่ง  ๆเชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

 

 
 



 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิSEN 
(ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรา้นอาหารในกรณีทีร่า้นปิด หรอืเกดิเหตสุดุวสิยั) 
 

พกัที ่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงฮานอย – จตัรุสับาดงิห ์– สสุานโฮจมินิห ์– สนามบนินอยไบ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไป จตัุรสับาดงิห ์ลานกวา้งทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิห์ไดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จาก
ฝร่ังเศสเมือ่ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวยีดนามตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถงึ 84 ปี น าทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ที ่สุสานโฮจมินิห ์

(ถา่ยรูปดา้นนอก)  ดา้นในเป็นทีบ่รรจศุพของทา่นโฮจมินิหอ์าบน ้ายานอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ (ปิดใหเ้ขา้ชมทกุวนัจันทรแ์ละศกุร)์ 
 

 
   



 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 

11.10  น าทา่นเดนิกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่VJ901 
 
13.00  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

01 – 05 เมษายน 2563 12,999 3,500 9,999 

03 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

13,999 3,500 10,999 

08 – 12 เมษายน 2563 14,999 3,500 11,999 

10 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 3,500 13,999 

15 – 19 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

13,999 3,500 10,999 

22 – 26 เมษายน 2563 12,999 3,500 9,999 

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

13,999 3,500 10,999 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

13,999 3,500 10,999 

06 – 10 พฤษภาคม 2563 
(วนัวสิาขบชูา) 

14,999 3,500 11,999 

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

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

20 – 24 พฤษภาคม 2563 11,999 3,500 8,999 

03 – 07 มถินุายน 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

14,999 3,500 11,999 

10 – 14 มถินุายน 2563 12,999 3,500 9,999 



 

17 – 21 มถินุายน 2563 12,999 3,500 9,999 

03 – 07 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบชูา) 

14,999 3,500 11,999 

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

22 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999 3,500 10,999 

24 – 28 กรกฎาคม 2563 
(วนัเฉลมิฯพระเจา้อยูห่วั) 

14,999 3,500 11,999 

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

12 – 16 สงิหาคม 2563 
(วนัแม)่ 

13,999 3,500 10,999 

19 – 23 สงิหาคม 2563 12,999 3,500 9,999 

26 – 30 สงิหาคม 2563 12,999 3,500 9,999 

09 – 13 กนัยายน 2563 12,999 3,500 9,999 

16 – 20 กนัยายน 2563 12,999 3,500 9,999 

23 – 27 กนัยายน 2563 12,999 3,500 9,999 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2563 12,999 3,500 9,999 

07 – 11 ตลุาคม 2563 13,999 3,500 10,999 

09 – 13 ตลุาคม 2563 
(วนัสวรรคต ร.๙) 

14,999 3,500 11,999 

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

16 – 20 ตลุาคม 2563 13,999 3,500 10,999 

21 – 25 ตลุาคม 2563 
(วนัปิยะมหาราช) 

14,999 3,500 11,999 

23 – 27 ตลุาคม 2563 
(วนัปิยะมหาราช) 

14,999 3,500 11,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 



 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 46 วนัข ึน้ไปกอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ า 

ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ 

คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอร์เน็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิ
ไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร
ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็น
เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 46 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 31-45 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

2.4 ทัง้นี้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3 การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4 การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 



 

6 เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

******************************************************* 
 

 


