
#11894 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงกบิงห 4 วัน 3
คืน หมูบานกั๊ตกั๊ต ลองเรือนิงหบิงห บิน SL
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงกบิงห นํ้าตกสีเงิน ตลาดซาปา นั่งรถราง
เมืองซาปา นั่งกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซีปน ถนน36สาย ถํ้าตามกก ตลาดฮาลอง
ไนทมาเก็ต ลองเรือชมรอบอาวฮาลองเบย ถํ้านางฟา หมูบานชาวประมง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย - กรุงฮานอย -
ลาวไก - ซาปา - หมูบานชาวเขากัต๊กัต๊ - น้ําตกสีเงิน หรือ น าตกซิลเวอร -
ตลาดซาปา

  
HOLIDAY SAPA หรือ
เทียบเทา  

2 กระเชาไฟฟาฟานซีปัน - เทือกเขาฟานซีปัน - กรุงฮานอย - ถนน 36 สายเกา   
CWD HOTEL /
DELIGHT HOTEL หรือ
เทียบเทา  

3 นิงหบิงห - ฮาลองบก - ตลาดกลางคืนฮาลอง   

SEA STAR HALONG
HOTEL / KENNY
HALONG HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 อาวฮาลอง - ถํา้สวรรค หรือ ถํา้นางฟา - หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง - ทา
อากาศยานนานาชาติโหนยบาย - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,500

28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 ฿11,989 ฿11,989 ฿10,989 ฿3,500

11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 ฿13,989 ฿13,989 ฿12,989 ฿3,500

25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 ฿13,989 ฿13,989 ฿12,989 ฿3,500

1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 ฿14,989 ฿14,989 ฿13,989 ฿3,500

15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 ฿14,989 ฿14,989 ฿13,989 ฿3,500

20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 ฿14,989 ฿14,989 ฿13,989 ฿3,500

25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ฿13,989 ฿13,989 ฿13,989 ฿3,500

3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 ฿13,989 ฿13,989 ฿12,989 ฿3,500

10 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 ฿13,989 ฿13,989 ฿12,989 ฿3,500

17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 ฿13,989 ฿13,989 ฿12,989 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติโหนย
บาย - กรุงฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมูบานชาวเขาก๊ั
ตก๊ัต - น้ําตกสีเงิน หรือ นําตกซิลเวอร - ตลาดซาปา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเขาหมายเลข 7-8 เคานเตอร สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดิน
ทาง

07.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียว
บินท่ี SL 180

09.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ
เรียบรอย

นําทานออกจาก เมืองฮานอย เพ่ือเดินทางเขาสู เมืองลาวไก ใกลกับชายแดนจีน ตัง้อยูบนระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา ใชเวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็นเมืองแหงการพักผอนเมื่อครัง้ท่ีฝรัง่เศสซ่ึงปกครอง
เวียดนามอยูในขณะน้ัน บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีนาสนใจ พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไปดวยนาขัน้บันไดทามกลางท่ี
ลาดไหลเขาท่ีทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ํา
ทะเล

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเขาในหมูบาน
น้ีและชมแปลงนาขาวแบบขัน้บันได ท่ีสวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา

นําทานเดินทางไปชม น้ําตก Silver Water Fall (น้ําตก ThacBac) น้ําตกสีเงิน ท่ีขึน้ชื่อในเมืองซาปา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวนแดง DALAT

พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ท่ีออกมาจับจายซ้ือขายกันอยางมีสีสัน

พักท่ี HOLIDAY SAPA โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย

กรุงฮานอย

ลาวไก

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนาน้ันเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครัง้คราวตัง้แตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตัง้
อยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี และ
งานหัตถกรรม

เป็นเมืองท่ีอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับ มณฑล
ยูนนาน ประเทศจีน ทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดไหลโจว ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัด ฮา เกียง และ ทางใตติดกับ จังหวัด ซอน ลา ลักษณะภูมิประเทศ แบงออก
เป็นแบบตางๆ อาทิ หุบเขา ภูเขาตํ่าๆ สูงๆ สลับกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง ยอดเขาฟานซีปัง
ซ่ึงสูงสุด ซ่ึงความสูงระดับน้ีทําใหเป็นยอดเขาท่ีสูงสุดในภูมิภาคอินโดจีน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซาปา

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต

นํ้าตกสีเงิน หรือ นําตกซิลเวอร

 บาย

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก ประมาณ 400กิลโลเมตรจากเมือง
ฮานอย มีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองน้ันเป็นจุดสนใจของนักทอง
เท่ียวย่ิงกวาสิ่งใด

หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา

เป็นน้ําตกท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร ไหล
ลัดเลาะลงมาจากหนาผาหินลงมาสรางความสวยงาม นักทองเท่ียวนิยมมายืนถายภาพกัน
เป็นจํานวนมาก เป็นน้ําตกของภูหามโรง ซ้ือมีความสูงมากกวา100เมตร น้ําตกลงมาตาม
ทางซ่ึงแยกน้ําเป็นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็นอันดับตนๆของเวียดนาม

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขาฟานซีปน - กรุงฮานอย -
ถนน 36 สายเกา

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ตลาดซาปา

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!!! ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวนแดง DALAT

 HOLIDAY SAPA หรือเทียบเทา  

ตลาดน้ีถือเป็นสีสันของเมืองซาปาอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวเผาตางๆนําของมาซ้ือ-
ขายกัน และจะแออัดมากในวันเสารซ่ึงท่ีเด็ดจะอยูท่ีอาหารเชาและกลางวันในตลาด

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน น่ังรถรางใหมสุด จากสถานีซาปา สู สถานีกระเชา เพ่ือขึน้ ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะ
ไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา

นําทานน่ังกระเชาไฟฟา เพ่ือขึน้สูฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดรับการกลาวขานวา
“หลังคาแหงอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเทาสูยอดเขาแหงน้ีไมได
สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางท่ีคอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดินปาจากท่ัวโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับ
การทดสอบกําลังใจ และชื่นชมความงามของผืนปาดินรอนแหงเอเชีย (หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึง
จะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาท ในกรณีท่ีไมไดขึน้กระเชาฟานซีปัน)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองฮานอย (ใชเวลาการเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําทานอิสระชอปป้ิง ยานถนน 36 สาย ท่ีขายสินคาหลากหลายประเภท ทัง้ของท่ีระลึก ของกิน ของใช อาทิ
เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเปากอปป้ีย่ีหอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong

พักท่ี CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เมืองนิงหบิงห - ฮาลองบก - ตลาดกลางคืนฮาลอง

กระเชาฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ
1,000 บาท ในกรณีท่ีไมไดขึน้กระเชาฟานซีปัน

กระเชาไฟฟาฟานซีปน

เทือกเขาฟานซีปน

น่ังกระเชาไฟฟาเดินทางขึน้สูฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน
จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
3,143 เมตร

เป็นภูเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดในประเทศเวียดนามดวยความสูง 3,143 เมตร โดยไดฉายาวา
"หลังคาแหงอินโดจีน" อยูในเมืองซาปา จังหวัดหลาวกาย ในประเทศเวียดนาม ฟานซีปัง
อยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กรุงฮานอย บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนาน้ันเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครัง้คราวตัง้แตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตัง้
อยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี และ
งานหัตถกรรม

ถนน 36 สายเกา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL หรือเทียบเทา  

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุก-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีน้ันก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองนิงบิงห เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหทานไดเพลิดเพลิน
ไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทัง้ 2 ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

่ ่ ้ ่ ้



นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮาลองบก เป็นแหลงทองเท่ียว ท่ีตัง้อยูทางตอนใตของสามเหล่ียมปากแมน้ํา
แดง ในจังหวัดนิงบิงห เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทัง้ภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา
และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานท่ีแหงน้ีงดงามนาชม และยังมีรองรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเห็นการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษยสมัยโบราณ ทําใหสถานท่ีแหงน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

นําทานเพลิดเพลินกับการ น่ังเรือ ลองผานทองน้ํา และถํา้ตางๆ ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา
สองขางทางเป็นทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกันไป เป็นสถานท่ีทองเทียวทางธรรรมชาติท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงของเวียตนาม
ทิวทัศนความสวยงามของท่ีน้ีไดรับการรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ และยังเป็นสถานท่ีใชถายทําภาพยนต KONG SKULL
ISLAND

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางตอสู เมืองฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ระหวางเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผานชนบทของเวียดนาม สอง
ฝ่ังสวนใหญจะเป็นนาขาวสีสันสวยงามตางกันไปตามฤดูกาล ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2
ชัว่โมงครึ่ง)

ระหวางทางแวะ รานยา

อิสระใหทุกทานชอปป้ิงและเลือกซ้ือสินคาท่ี ตลาดฮาลอง ไนทมารเก็ต มีสินคาพ้ืนเมืองเวียดนามและสินคาจากจีนใหทานได
เลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซ้ือเป็นของฝาก เชน กระเปาผาไหม ไมหอมแกะสลัก เสื้อผา ผาพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม
ฯลฯ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี SEA STAR HALONG HOTEL / KENNY HALONG HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา

นิงหบิงห

ฮาลองบก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแปลกตา ทัง้เทือกเขา
เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเป็นเมือง
ศักดิส์ิทธิ ์คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตัง้ฐานทัพขึน้ท่ีน่ีเป็นแหงแรกในการศึกเดียน
เบียนฟู

ฮาลองบก “Halong Bay on Land” ฮาลองบกอยูท่ีเมืองนิงหบิงห (Ninh Binh) เมือง
ประวัติศาสตรเกาแกเมืองหน่ึงของเวียดนาม และพ้ืนท่ีสวนใหญเป็นพ้ืนท่ีชุมน้ํา มีแมน้ํา
ลําคลองตาง ๆ มีภูเขาหินปูนตัง้ตระหงานรายลอมอยูมากมาย ลักษณะคลายกับฮาลอง
เบย แตท่ีน่ีเป็นน้ําจืดและน่ังเรือพาย ไมใชขึน้เรือลําใหญเหมือนอยางท่ีฮาลองเบย จาก
ฮานอยตองน่ังรถมาทางใตราว 100 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง เพ่ือมาเท่ียวฮา
ลองบก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดกลางคืนฮาลอง บาย

ตลาดกลางคืน (Night market) ชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีใหทานได
เพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเป็นกระเปา หรือสินคาพ้ืนเมืองตางมากมาย



วันท่ี 4 อาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค หรือ ถ้ํานางฟา - หมูบานชาวประมง
เวียดนาม - ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย - ทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 SEA STAR HALONG HOTEL / KENNY HALONG HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู ทาเรืออาวฮาลองเบย เพ่ือ ลองเรือ ชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาด
โดยจิตรกรเอก อาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
อาวแหงน้ีเต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมาย ระหวางการลองเรือ ทานจะไดชมความงามของเกาะตางๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะ
ไกชน ฯลฯ

นําทานชม ถํา้นางฟา ชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนัก ถํา้แหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเมื่อไมนาน
มาน้ี ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆ ในถํา้ ซ่ึงบรรยากาศภายในถํา้ทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริม
เติมแตงโดยมนุษย แสงสีท่ีลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆ มากมายทัง้รูปมังกรเสาค้ําฟาพระพุทธรูปศิวลึงค

นําทานชม แพชาวประมง ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเป็นท่ีอยูอาศัยและมีกะชังไวสําหรับเลีย้งสัตวทะเล เชน
กุง หอย ปู ปลา ทานสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆจากท่ีน่ีได

นําทานชม เกาะไกจูบกัน ซ่ึงถือวาเป็นสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆ
กับไกหรือนกแลวแตจินตนาการของแตละทาน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารซีฟ ูดบนเรือ+พิเศษไวนแดง DALAT

ถึงทาเรือฮาลองเบย นําทานเดินทางกลับสู กรุงฮานอย (ใชเวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง)

ระหวางทางแวะใหทานไดเลือกชม โรงงานหยก

เหมาะสมแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ค่ํา

20.20 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL185

22.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความประทับใจ

อาวฮาลอง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก ซ่ึงชื่อน้ันตัง้ขึน้มาจากตํานานของชาวพ้ืนบานท่ีแปลวา "สถาน
ท่ี ท่ีมังกรลงมาอยู" ซ่ึงอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินย่ืนขึน้มานับพัน ทําใหเป็นสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีงดงาม ตัง้อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ถํ้าสวรรค หรือ ถํ้านางฟา

หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง

ถํา้หินงอกหินยอย แหงอาวฮาลอง เป็นถํา้ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในระแวก ซ่ึงมาความโดด
เดนตรงท่ีหินเหลาน้ีมีรูปทรงท่ีมีหลากหลาย แลวแตคนจะตีความตามจินตนาการ เป็นถํา้
ท่ีมีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟาท่ีถูกสรางจากธรรมชาติติดอยูผนังถํา้อยาง
มหัศจรรย ตามประวัติท่ีเลาขานกันมาคือ มีนางฟาเขามาอาบน้ําในถํา้แหงน้ี เกิดหลงใหล
ชายหน ุมท่ีเป็นมนุษย เลยไมคิดอยากจะกลับสวงสวรรค จนกระท่ังลวงเลยไป กลุมนางฟา
ทัง้หลายเลยกลายเป็นหินติดอยูตามผนังถํา้อยางอัศจรรย

เป็นหมูบานชาวประมงท่ีตัง้อยูในอาวฮาลอง ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถสัง่อาหารทะลสดๆ
จากกระชังใหทางเรือปรุงเสริมกับอาหารกลางวันไดอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือนําเท่ียว เมนูพิเศษ!!! อาหารซีฟ ูดบนเรือ+พิเศษไวนแดง DALAT 

ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย บาย

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึน้ตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ทัง้น้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้  

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตัง้แตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึน้กับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตัว๋กรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทัง้หมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋เครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซ่ึงโดยสวนใหญตัว๋เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูกับกระบวนการและขัน้ตอนของแตละคณะ

เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ

่



ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชัน้กัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทัง้สิน้

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) และตัดท่ีน่ังการจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที
หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม
น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด 

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพรอมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตัว๋เครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิน้ แตทัง้น้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้จงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด
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คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

หมายเหตุ
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน

ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  3,500 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน และไมมีเตียง)  

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 

โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครัง้กอน
ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

การยกเลิก
กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม

สามารถหาคนมาแทนได


