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เวิลด์ ทราเวลเลอร์ มีความยินดีน าท่านเยือนดินแดนแห่งมหาอ านาจ ณ มหานครเวียดนาม 

เยือนดินแดน ซาปา-ฮานอย เที่ยวครบจบทุกไฮไลท ์
“หมู่บา้นกั๊ต กั๊ต-น ้ าตกซิลเวอร-์ภูเขาฟานซีปัน-วดัหง็อกเซิน-สุสานโฮจิมินห-์เจดียเ์สาเดียว” 

พร้อมการบริการอาหารขึ้นชื่อมากมาย เดินทางสะดวกสบายโดยการบินประจ าชาติ สายการบินไทย 
พรอ้มทีพ่กัและบริการสุดประทบัใจเพือ่มอบใหค้นพิเศษเช่นคุณ 

โดยการบนิประจ าชาติ สายการบนิไทย บนิตรงไม่ต่อเครื่อง หรูหรา มีระดบั 
          หวัหนา้ทวัรม์ืออาชีพช านาญเสน้ทาง100% / โรงแรมระดบัระดบั3-4 ดาว***3 คืนเต็ม*** 

รวมครบไม่ตอ้งจ่ายเพิม่ หวัหนา้ทวัร ์ทริปไกดแ์ละคนขบั ค่าตัว๋และภาษีสนามบนิ และค่าอาหารทุกมื้ อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** โปรแกรมนี้ ไม่สามารถช าระผ่านบตัรเคดิตได*้** 
 

http://www.worldtravelleragency.com/
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ก าหนดการเดินทางวนัที ่13-16,26-29 ก.ค./9-12 ส.ค./11-14,20-23 ต.ค. 
7-10 พ.ย/5-8,7-10,26-29,27-30 ธ.ค./ ปีใหม่ 30ธ.ค.62 – 2ม.ค. 63  

          ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป 
วนัแรกของการเดินทาง        สนามบนิสุวรรณภูมิ-กรุงฮานอย-เมืองซาปา-ตลาดกก๊เล๊ียว-เมืองซาปา 

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 Row C สายการบิน ไทย แอร์เวย์  
07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 560 
09.35 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็ค

สัมภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ กรุงฮานอย กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงของ ประเทศ
เวียดนาม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอย ในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
เมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและ
แม่น ้าล้อมรอบเมือง มีถนนหนทางที่ ร่มร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นปัจจุบัน
ฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองแห่งน้ี 
 

 
 
 
  
 

 
เทีย่ง  บริการอาหารม้ือเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ จังหวดัลาวไก เมืองซาปา เมืองเลก็ๆในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม เมืองน้ีสามารถ
ท่องเที่ยวได้ตลอดฤดูกาลซาปามีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติและความเงียบสงบ นอกจากน้ัน
ยังเตม็ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอกีมากมาย... 

 
 
 
 
 

 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดก๊กเลี๊ ยว (Coc Leu Market) เป็นตลาดในเขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ในจังหวัดลาว
ไก ตลาดกก๊เล๊ียวที่น่ีจะมีสินค้าทั้งของเวียดนาม และของจีนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซ้ือเลือกชม ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า ของ
เล่นเดก็ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าของตลาดกจ็ะมีผลไม้ ของสด ขายอยู่ด้วย ท่านยังสามารถเลือกชม 
และชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดตลาดกก๊เล๊ียวแห่งน้ี... 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ 
พักที่ :   BAMBOO SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมที่ครบครันไปด้วยความสะดวกสบายพร้อมการบริการระดับมาตราฐานสากล 

  
 

  
 
 
 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  ซาปา-ฮานอย-หมู่บา้นกั๊ต กั๊ต-ภูเขาฟานซีปัน โดยกระเชา้ไฟฟ้า 
    ตลาดเมืองซาปา-โบสถหิ์นแห่งเมืองซาปา-ซาปา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกั๊ต กั๊ต (Cat Cat Village) ตั้งอยู่ในเมืองซาปา จังหวัด

ลาวไก ทางตอนเหนือสุดของเวียดนาม ในระดับความสูงกว่าน า้ทะเล 1,650 เมตร จึงท าให้สภาพอากาศของที่น่ีหนาวเยน็ตลอด
ทั้งปีท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของธรรมชาติอย่างแท้จริง 
 

 
 

 
 
 

 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาฟานซีปัน โดยกระเชา้ไฟฟ้า เป็นภเูขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนามด้วยความสูง 3,143 

เมตร โดยได้ฉายาว่า "หลังคาแห่งอนิโดจีน" ฟานซีปันอยู่บนทิวเขาฮหว่างเลียนเซิน โดยสถาปนิกผู้ออกแบบกระเช้าฟานซิปันคือ 
“Doppelmayr”(Austria – Germany – Switzerland) ใช้เวลาส ารวจเส้นทาง 2 ปี จนแล้วเสร็จ และถือว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่
ยาวที่สุดในโลกอีกด้วยกระเช้าเป็นกระจกโดยรอบ เราสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาได้ทั่วแบบ 360 องศา เรามองออกไป
ทางด้านซ้ายมือจะเหน็หมู่บ้านกตักตัและนาขั้นบันได สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของซาปาได้อย่างชันเจน โดยมีภเูขาและม่านหมอก
เป็นฉากหลังอยู่ไกลๆ เป็นมุมมองที่หาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากกระเช้าฟานซิปันแห่งน้ี... 
 

 
 
 
 

 
 
เทีย่ง  บริการอาหารม้ือเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา สัมผัสธรรมชาติกนัแบบจุใจกันแล้ว น าท่านลองเปล่ียนบรรยากาศมาเดินตลาดที่มี
ความพ้ืนบ้าน และสัมผัสความดั้งเดิมของท้องถิ่นแบบเอกลักษณ์แท้ๆ ตลาดโบราณแห่งน้ีเตม็ไปด้วยงานฝีมือที่เช่ือเลยว่าหาจาก
ที่อืน่ไม่ได้ นอกจากน้ันยังเตม็ไปด้วยร้านค้าอาหารพ้ืนบ้านมากมายที่รอให้ท่านได้ไปล้ิมลองรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์ด้วยตัวของ
ท่านเอง...  
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โบสถหิ์นแห่งเมืองซาปา ที่มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า The Ancient Stone Church ถือเป็นไอคอนที่
ส าคัญของเมือง ที่นักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกต่างให้ความสนใจในการมาเยือนยังสถานที่แห่งน้ี โดยประวัติของโบสถ์แห่งน้ีสร้าง
ขึ้นโดยชาวฝร่ังเศสในปี 1895 เพ่ือให้คนฝร่ังเศสได้ใช้เพ่ือเข้าร่วมพิธมิีสซาวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ตอนน้ีแม้คนฝร่ังเศสจะย้าย
กลับบ้านเมืองไปแล้ว แต่ทางเมืองกไ็ด้อนุรักษ์เอาไว้ เพราะนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของเมืองแล้ว ชาวคาทอลิกที่
อาศัยอยู่ในเมืองกย็ังใช้ท าพิธมิีสซาเช่นเดิม... 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ 
พักที่ :   BAMBOO SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมที่ครบครันไปด้วยความสะดวกสบายพร้อมการบริการระดับมาตรฐานสากล 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง        ซาปา-น ้ าตกซิลเวอร ์-ฮานอย-การแสดงหุ่นกระบอกน ้ า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ น ้ าตกซิลเวอร ์ถือเป็นจุดแวะระหว่างทางที่มีความสูงกว่าร้อยเมตร เป็นน า้ตกที่มีคามสวยงาม เพราะมี
ความลดหล่ันไปเป็นช้ันๆ ท าให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ซ่ึงน ้าตกซิลเวอร์ เป็นน ้าตกดังแห่งเมืองซาปา นักท่องเที่ยว
สามารถเช่ามอเตอร์ไซค์จากตัวเมืองเพ่ือไปน ้าตกน้ี เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรท่านจะได้สัมผัสน ้าตกซิลเวอร์ อย่าง
ใกล้ชิด ซ่ึงหลายคนที่มาต่างกไ็ม่ผิดหวัง เพราะได้เหน็ความงามแห่งธรรมชาติอกีมุมหน่ึงของเวียดนาม 

 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  บริการอาหารม้ือเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย จากน้ันน าท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้ า หุ่นกระบอกน ้าเป็นการผสมผสานระหว่าง
ความหลงใหลในเทพต านานกบัความรักชาติอย่างรุนแรงซ่ึงปลูกฝังกนัมาในจิตใจชาวเวียดนาม นักเชิดหุ่นกระบอกจะยืนอยู่หลัง
ฉากในน ้าที่ท่วมถึงเอวแล้วควบคุมการเคล่ือนไหวของหุ่นด้วยไม้ไผ่ล ายาวหลายศตวรรษที่ผ่านมา ทุกหมู่บ้านจะมีคณะละคร
แสดงในสระน ้าหน้า ดิงห์ หรือศาลาประชาคม เทคนิคการเล่นได้ถูกเกบ็ง าเป็นความลับอย่างมิดชิด แม้ปัจจุบันน้ี นักเชิดหุ่น
อาวุโสทั้งหลายยังไม่ยอมถ่ายทอดวิชาให้คนรุ่นหลัง แต่ด้วยกลัวว่าวิชาการเชิดหุ่นกระบอกน า้จะหายไปบางท่านจึงยอมสอน ทุก
วันน้ี... 
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ค า่  ขอบริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั MUONG THANH HANOI CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง              สุสานโฮจิมินห-์เจดียเ์สาเดียว-ท าเนียบประธานาธิบดีแห่งเวียดนามใต ้
                                          วิหารวรรณกรรม-วดัหง็อกเซิน-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย-สนามบนิฮานอย 
                                          สนามบนิสุวรรรภูม ิ

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สุสานโฮจิมินห ์อาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เน้ือดีจากทั่วประเทศ เป็นอาคารที่โดดเด่นและ
สง่างามมาก ด้านในจะพบกบัศพโฮจิมินห์ ซ่ึงอาบน า้ยาอยู่ในโลงแก้วเพ่ือให้ผู้คนที่เข้ามาชมได้รู้จักผู้น าที่มีความแขง็แกร่ง ทั้งน้ี
เป็นการกระท าซ่ึงขัดต่อความต้องการของโฮจิมินห์ ที่ต้องการให้เผาร่างเม่ือตายลง ในสุสานยังมีทหารกองเกียรติยศในชุด
เคร่ืองแบบเตม็ยศสีขาวยืนถือดาบปลายปืนยืนรักษาการณ์อยู่ตลอดเวลา ด้านหลังมีสวนสาธารณะที่เงียบสงบร่มร่ืนและมีสระน ้า
เล็กๆ และบ้านที่สร้างบนเสาสูงซ่ึงเช่ือกันว่าเคยเป็นที่อยู่ของโฮจิมินห์เม่ือคร้ังยังมีชีวิตอยู่  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เจดียเ์สา
เดียว วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นศาลาขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลาน้ีอยู่กลางสระบัวรูปสี่เหล่ียม  สร้างขึ้ นเพ่ือ
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่เจ้าแม่กวนอมิ โดยมีต านานกล่าวไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรส และรอคอยมาเป็นเวลานานมาก 
จนคืนหน่ึงได้ทรงสุบินว่าเจ้าแม่กวนอิมได้มาปรากฎที่สระบัวและประธานโอรส ให้กับพระองค์ หลังจากน้ัน พระองค์กไ็ด้มี
พระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพ่ือเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ปัจจุบันคน
ส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกบัเจ้าแม่กวนอมิที่เจดีย์เสาเดียวแห่งน้ีอยู่เสมอ... 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บริการอาหารม้ือเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท าเนียบประธานาธิบดีแห่งเวียดนามใต้ อดีตท าเนียบประธานาธิบดีแห่งเวียดนามใต้สมัยที่ยังมี
สงครามเวียดนามอยู่น้ัน ซ่ึงในปัจจุบันน้ีได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว สงครามเวียดนามน้ันได้สิ้ นสุดลง โดยที่รถถังของ
เวียดนามเหนือได้พุ่งชนประตูของท าเนียบประธานาธบิดีแห่งเวียดนามใต้ในสมัยน้ัน ท าให้สงครามเวียดนามได้สิ้นสุดลง อาคาร
หลังใหญ่แห่งน้ีเคยเป็นท าเนียบของผู้ว่าการชาวฝร่ังเศส หลังจากสิ้ นสุดการยึดครองของฝร่ังเศสแล้ว ประธานาธิบดีของ
เวียดนามใต้ในสมัยน้ันได้มาพ านักอยู่ที่ท าเนียบแห่งน้ี ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2506 ได้ถูกทิ้ งระเบิดเสียหายแต่กไ็ด้มีการก่อสร้างใหม่
ช่ือว่า ท าเนียบอิสรภาพขึ้ นมาแทนที่โครงสร้างเก่าที่ ถูกท าลาย ในวันที่ 30 เมษายน ปี พ.ศ.2518 กองก าลังคอมมิวนิสต์ได้ใช้
ขบวนรถถังและพุ่งชนประตูข้างหน้าท าเนียบและเป็นเป็นจุดเร่ิมต้นของการล้มรัฐบาลเวียดนามใต้ลง ปัจจุบันอดีตท าเนียบ
ประธานาธบิดีแห่งเวียดนามใต้น้ีได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ ซ่ึงทุกสิ่งทุกอย่างน้ันถูกจัดไว้ในสภาพเดิม… 
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วิหารวรรณกรรม ภาษาเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว (Van mieu) สร้างขึ้ นเพ่ือเป็นโรงเรียนของพวก
ขุนนาง และยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม และยังเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ต่อมาได้
เปล่ียนช่ือเป็นกวอ็กชอ็กเวียน (Quoc Hoc Vien) บริเวณโดยรอบมีบ่อน า้ และต้นไม้ใหญ่เขียวชอุ่ม ศาลเทพเจ้าขงจ้ือ ซ่ึงมีการ
วางแผนผังมาอย่างดี และภายในวิหารจะมีแผ่นหินจารึกช่ืจอหงวน ซ่ึงปัจจุบันได้เป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาชาวเวียดนามมักจะ
มาขอพรในการสอบ... 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัหง็อกเซิน หรือ วดัเนินหยก ที่น่ีเป็นวัดโบราณบนเกาะเลก็ๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยู่บนเนิน
หยก สามารถเดินข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก ซ่ึงเป็นสะพานไม้สีแดงสดใส  ที่มีความหมายอันไพเราะว่า สะพาน
แสงอาทิตย์ยามเช้า เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวฮานอยมาถ่ายรูปกันมากที่สุด ภายในวัดประกอบด้วย ศาลเจ้าโบ ราณและ 
เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ โดยเช่ือกนัว่า เต่าตัวน้ี คือเต่าศักด์ิสิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาช้านาน ชาว
เวียดนามมักเดินทางมาสักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ภายในวัดแห่งน้ีกันอยู่เป็นประจ า จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย หรือ 
36 เฝอเฟือง ย่านโบราณที่มีช่ือเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพ้ืนเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ซ่ึงปัจจุบันมีประวัติ
ยาวนานกว่า 600 ปี ที่เรียกช่ือแบบน้ี เน่ืองมาจาก 36 อาชีพอนัเก่าแก่ที่ท ามาค้าขายกันในย่านน้ี เป็นย่านค้าขายที่คึกคักด้วย
สินค้านานาชนิดทั้งของกนิ เสื้ อผ้า และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเคร่ืองเงินที่มีลวดลายที่สวยงามมากมาย โดยจะ
แบ่งออกเป็นถนนสายต่างๆ ทั้ง 36 สาย เช่นถนนเสื้ อผ้ากจ็ะเป็นเสื้อผ้าทั้งสาย ให้ผู้มาเที่ยวฮานอยสามารถเดินเลือกซ้ือเลือก
ชมกนัอย่างจุใจ... 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  ขอบริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ 
เม่ือได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮานอย เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

20.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 565 
22.35 น. เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

****************************โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม**************************** 
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   อตัราค่าบริการในช่วงวนัที ่  
13-16,26-29 ก.ค./9-12 ส.ค. 2562 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 25,900.- 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 24,900.- 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 23,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   4,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  10,000.- 

 
อตัราค่าบริการในช่วงวนัที ่ 

11-14,20-23 ต.ค./7-10 พ.ย/5-8,7-10,26-29,27-30 ธ.ค. 2562 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 24,900.- 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 23,900.- 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 22,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   5,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  9,000.- 

อตัราค่าบริการในช่วงวนัที ่ 
ปีใหม่ 30ธ.ค.62 – 2ม.ค. 63 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 26,900.- 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 25,900.- 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 24,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   7,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  11,000.- 

***กรณีท่านส ารองที่นั่งล่าช้า ตัว๋โปรโมชั่นเต็ม***ราคาทัวรจ์ะปรับราคาขึ้นท่านละ  
2,000-4,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจง้ให้ท่านรับทราบก่อนตัดสินใจส ารองที่นัง่  
(กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง) 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

• ค่าตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยสายการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• ค่าทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว  
หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงานประชุมต่างๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
*ค่ารถน าเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  

• คา่ทรปิส าหรบัหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์พนกังานขบัรถ 

•  ค่าธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 
*ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้ 

• ค่าธรรมเนียมน ้ามันและค่าประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ  
ณ วันทีท่ าการจองค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 2,000,000 บาท  
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี ค่าอาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอก 
เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 10,000 บาท หรอื 15,000 บาท (ชว่งวันหยุด) กอ่นการเดนิทาง  
พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิท และค่าใชจ่้ายสว่นทีเ่หลอืกรุณาช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน  
มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ทา่น  
ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ 
 ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิัต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่่างๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ 
 หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่างๆ 

• เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
 และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ  
จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ  
และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในสว่นนี้  

เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100%  
โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่น ทา่นจงึสามารส ารองยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้ 
กรณีทา่นจะกลับกอ่นหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นการเดนิทาง  
มฉิะนัน้ทา่นจะตอ้งซือ้ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่า่นซือ้จากทางบรษัิท  

เนื่องจากเป็นคุณสมบตัรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   
เง่ือนไขการยกเลกิ  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิ  

หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วันขึน้ไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 8,000 บาท   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า  14 วัน  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร ์ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 


