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วันแรก
12.30
15.20
17.15
ค่า

พักที
วันทีสอง
เช้า

กรุ งเทพฯ – สนามบิ น สุ วรรณภู มิ – สนามบิ น ไฮฟอง – เมื อ งไฮฟอง – เมื อ งฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์ เก็ ต
(-/-/D)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดยเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเหินฟ้าสู่ เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ906
เดินทางถึง ท่าอากาศยานแคท บิ เมืองไฮฟอง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องฮาลอง ดิ นแดนแห่ งมังกรหลับไหล ระหว่างเดินทางชื่ นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่ วน
ใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

จากนั้ นอิ สระให้ ทุ กท่ านเลื อกซื้ อสิ นค้ าที่ ฮาลอง ไนท์ มาร์เก็ ต มี สิ นค้ าพื้ นเมื องเวียดนามและสิ นค้ าจากจี นให้ ท่ านได้ เลื อก
หลากหลาย เหมาะสาหรับซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
NEW STAR HOTEL / CITYBAY HOTEL / KENNY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ่านางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก –
เมืองฮานอย
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
เดินทางไป ท่าเรือโห่ง ไก ที่เช้าตรู่แบบนี้จะพลุกพล่านไปด้วยผู้คน รถบัสเล็ก ใหญ่ ที่มาส่งนัก ท่องเที่ยวขึ้นเรือ เรือ จะ
เป็นเรือไม้โบราณ มีห้องน้า ห้องครัว และดาดฟ้าชมวิว เรือออกจากท่ามุ่งหน้าไปชมถ้า เรือจะจอดให้ลง และออกไปรอรับ
ท่านอีกท่าหนึ่งโดยไม่วกกลับมาที่เดิม
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น าท่า นล่อ งเรือ อ่า ว ฮาลอง เบย์ เชิ ญท่ านสั มผั สความงดงามและความสมบู รณ์ แบบของอ่ าวฮาลอง จนท าให้ ได้ รับการขึ้ น
ทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วย
เกาะหิ นปู นรูปร่างแปลกตานั บพั นเกาะ สลั บซั บซ้ อนเรี ยงตัวกันอย่ างสวยงาม ผ่ านเกาะต่ างๆ ที่ มี รูปร่างแปลกตา อ่ าวฮาลองนั้ น
ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจานวนกว่า 1,000 เกาะ
จากนั้น นาท่า นชม ถ่าสวรรค์ ภายในถ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสัน ทาให้มองเห็นเป็น
รูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คู่รั ก ฯลฯ และกลับไปขึ้นเรือต่อ ล่องเรือไปชม
ความงามของเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซึ่ง ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลก
เมื่อ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลท์ของที่นี่เรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ เกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง

เทียง

บริการอาหารกลางวันบนเรือ พิเศษ !! เมนูซีฟู๊ด+ไวน์แดง (3)
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้าในอาณาเขตอันไพศาล
จนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้ งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ ราบต่า และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอด
เขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึ ก เดียนเบียนฟู
ระหว่างทางนาท่านชมสินค้า otop ร้านเยื้อไผ่-สมุนไพร หยกและเครื่องประดับ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้าแดง
ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้ น้า และยัง
ถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทาให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
สมัย โบราณ ทาให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นาท่านลงเรือล่องไปตามสายธาร
แห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพ
ที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่ านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ล่องผ่าน
ท้องน้า และถ้าต่างๆภายในบริเวณท่านจะได้ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนา
บ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป ความประทับใจที่ได้จากการมาเที่ยวชม เป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง
ของเวียตนาม ทิ วทั ศน์ ความสวยงามของที่ นี้ ได้ รับการรังสรรค์ จากธรรมชาติ ล้ วนๆ และยั งเป็ นสถานที่ ใช้ ถ่ายท าภาพยนต์ KONG
SKULL ISLAND
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พักที
วันทีสาม
เช้า

เทียง

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้าแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี
พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้เมื่อ
ตกเป็นส่วนหนึ่ของอินโดจีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราช
ในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่ อรวมประเทศใน พ.ศ.
2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊ าตก๊าต น่าตกสีเงิน – ภูเขา
ปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้าทะเล
ปานกลาง 1,650 เมตร จึ งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ให้ ท่านได้ถ่ายรูป บริเวณ ด่ านชายแดนเวียดนาม-จีน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
หลังอาหารเที่ยงนาท่านเดินทางต่อไปยังเมือ ง เมืองซาปา ใช้เวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็น
เมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่ ม
มีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็ นที่ รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทาให้
ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ใน
ซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโด
จีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้าทะเล

นาท่านชม หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้ านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่ งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่ ง
รถยนต์ รถนาเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัส
กับวิถี ชีวิ ตความเป็ นอยู่ แบบมี ความสุ ขของประชาชนชาวเขาพื้ นเมื อง ที่ พึ่ งพาธรรมชาติ ในการดาเนิ นชีวิ ตอั นเรียบง่ าย ตลอดการ
เดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถน่าสิงของ
ไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสือผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม โดยเฉพาะมาม่า เป็นต้น)
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เย็น

พักที
วันทีสี
เช้า

นาท่านเดินทางสู่ น่าตกสีเงิน เป็นน้าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาปากมังกร ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นไปเพื่อชมหมอกและ
เมฆคลุมเมืองซาปาในยามเช้า ชมเทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ที่มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอด
ภูเขาที่ อยู่สูงสุดในอิ นโดจีน จนได้รับฉายาว่าเป็น หลังคาแห่งอิ นโดจีน ในระหว่างที่ เดิ นขึ้นภูเขาฮามรอง นักท่องเที่ย ว
สามารถแวะชมสวนดอกไม้ สวนกล้วยไม้ และสวนหินที่สวยงามตลอดทางเท้า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูสุกีหม้อไฟ (7)

หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย อิสระท่านเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาดซาปาเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท มีสินค้าให้ท่านเลือก ช้อป
ปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
HOLIDAY SAPA HOTEL / SAPA DIAMOND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมืองซาปา – นั งรถไฟชมเมืองซาปา – นังกระเช้าไฟฟ้า – ขึ นยอดเขาฟานซิ ปัน – เมื องฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ –
ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
จากนั้นนาท่าน นังรถไฟเมืองซาปา ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ
ท่านยังจะได้พบกับทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ถึงสถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมค่ารถรางแล้ว)
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จากนั้ นน าท่ านสู่ ยอดเขาฟานซิ ปั น โดย กระเช้ าไฟฟ้ า ไปยั งยอดเขา ซึ่ งเปรียบเสมื อน "หลั งคาอิ นโดจีน" เป็นระบบกระเช้ า
ไฟฟ้ าสริ งสามสาย ยาวที่ สุ ดในเอเชี ย รวมระยะทาง 6.3 กิ โลเมตร สถานี สุ ดท้ ายอยู่สู งจากระดั บน้ าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้ เวลา
เดิ นทางประมาณ 15 นาที ระหว่ างทางท่ านจะได้ เห็ น น้ าตกสี เงิ น และ หมู่ บ้านก๊ าต ก๊ าต ในมุ มสูงชมนาขั้ นบั นไดที่ สวยงาม เมื่ อ
เดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจ (รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว แต่ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา)

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาทานเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ผ่านเส้นทางเดิม หลังจากนั้นนาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมือง
ฮานอย ที่มีตานานเล่าขานว่าในสมัยที่เวียดนามทาสงครามสู้รบกับจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทาให้
เกิดความท้อแท้ เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ มากได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ และ
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เมื่อพระองค์นาดาบไปต่อสู่กับจีนก็ได้ชัยชนะกลับมาทาให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองค์ก็ได้นาดาบมาคืน
ณ ทะเลสาบแห่งนี้

นาท่านชม สะพานแสงอาทิตย์ ข้ามไปสู่เกาะหยกชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาล
เจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ์ สิทธิ์รวมทั้งอานุ
สาวรีย์ของ ตรันคว็อกตวน ซึ่งเป็นแม่ทัพเอกในการต่อสู้กับกองทัพมองโกลและขับเคลื่อนทัพมองโกลกลับไปได้สาเร็จเมื่อปี ค.ศ.
1257 วัดหง็ อกเซิ น หรื อวั ดเนิ นหยก เป็ นอี กสั ญลั กษณ์ หนึ่ งที่ ส าคั ญมากๆของเมื องฮานอยสะพานสี แดงนั้ นเป็ นสะพานไม้ ที่ มี
นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์เวียดนามที่เป็นคู่รักมักจะมาถ่ายรูปพรีเวสดิ้งกันที่นี่ เมื่อผู้ที่มาทัวร์เวียดนามข้ามสะพานไปก็จะเข้าสู่ประตูวัด
ภายด้านในนั้นจะมีตะพาบอยู่ 1 ตัว ที่ สต๊าฟไว้ประวัติและความเป็ นมานั้นกล่ าวไว้ว่า ทะเลสาบแห่ งนี้มีตะพาบทั้ งหมด 2 ตั ว อีกตั ว
หนึ่งยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ในทะเลสาบ

จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าบน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ
เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
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เย็น
พักที
วันทีห้า
เช้า

12.15
14.05

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN (10)
DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
จากนั้ นน าท่ านเดิ นทางไป จั ตุ รั สบาดิ งห์ ลานกว้ างที่ ประธานาธิ บดี โฮจิ มิ นห์ ได้ อ่ านค าประกาศอิ สรภาพของเวี ยดนามพ้ นจาก
ฝรั่ งเศสเมื่ อ 2 ก.ย. 2488 หลั งจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึ้ นของฝรั่ งเศสอยู่ถึ ง 84 ปี น าท่ านถ่ ายรูปด้ านหน้าที่ สุ สานโฮจิ มิ นห์
(ถ่ายรูปด้านนอก) ด้านในเป็นที่บรรจุศพของท่านโฮจิมินห์อาบน้ายานอนสงบอยู่ในโลงแก้ว (ปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์และศุกร์)

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นาท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ901
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
****************************************************************

** หากท่านทีต้องออกตั๋วภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนท่าการออกตั๋วเนืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ **
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อัตราค่าบริการ

ก่าหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก
พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดียวเพิม

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋วเครืองบิน

06 – 10 กันยายน 2562

11,999

3,500

9,999

20 – 24 กันยายน 2562

11,999

3,500

9,999

04 – 08 ตุลาคม 2562

12,999

3,500

9,999

09 – 13 ตุลาคม 2562

13,999

3,500

10,999

11 – 15 ตุลาคม 2562

14,999

3,500

11,999

16 – 20 ตุลาคม 2562

13,999

3,500

10,999

18 – 22 ตุลาคม 2562

13,999

3,500

10,999

25 – 29 ตุลาคม 2562

13,999

3,500

10,999

08 – 12 พฤศจิกายน 2562

13,999

3,500

10,999

15 – 19 พฤศจิกายน 2562

13,999

3,500

10,999

22 – 26 พฤศจิกายน 2562

13,999

3,500

10,999

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562

13,999

3,500

10,999

04 – 08 ธันวาคม 2562

14,999

3,500

11,999

06 – 10 ธันวาคม 2562

14,999

3,500

11,999

13 – 17 ธันวาคม 2562

14,999

3,500

11,999

20 – 24 ธันวาคม 2562

14,999

3,500

11,999

25 – 29 ธันวาคม 2562

15,999

3,500

12,999

27 – 31 ธันวาคม 2562

18,999

4,500

14,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิน
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ่า
ไม่วา
่ ด้วยกรณีใดๆทังสิน เนืองจากทางบริษัทได้ท่าการช่าระค่าตั๋วให้กับทางสายการบินเรียบร้อยแล้ว
โปรดอ่านข้อความให้ครบถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ่าทังหมด เนืองจาก
ทางบริษัทฯ ได้ช่าระค่าตั๋วเครืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นทีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน่ามันทียังมิได้ช่าระ ค่าทัวร์ส่วนที
เหลือ กรุณาช่าระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิน และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
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เงือนไขการช่าระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช่าระเงินมัดจ่าเป็นเงินจ่านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนน
ั้ ๆถือ
ว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่ องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่ องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงิน
เข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
2.4 ทั้งนี้ทางบริษัท จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจั ดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3
การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อก่าหนดอืนๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิ น ทางในกรณี ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วร่ ว มเดิ น ทางน้ อ ยกว่ า 15 ท่ า น โดยจะแจ้ ง ให้ กั บ
นัก ท่ อ งเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ท ราบล่ว งหน้ าอย่ างน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทางส าหรับ ประเทศที่ ไ ม่ มีวี ซ่ า และอย่ างน้ อย 10 วัน ก่ อ นการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อย
กว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชา ระ
เงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ หายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับ ราคาค่ า บริก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ ค่ า ตั๋ วเครื่ องบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือ ตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้คาสั ญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่ มีเอกสารลงนามโดยผู้ มี
อานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง
3. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่
เกิน 1,000 มิล ลิลิต ร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิ ปล็อ คปิด สนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้ าที่ต รวจได้อย่างสะดวก ณ จุ ด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
4. สิ่งของที่มีลั กษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตั ดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์กีฬ าฯ จะต้อ งใส่ กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้ าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
5. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเกียวกับการน่าแบตเตอรีส่ารองขึนไปบนเครืองบินดังนี แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติด
ตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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