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ทรปิถา่ยภาพ ซาปา @Topas Ecolodge & มกูางจา๋ย 

 

Professional Photographer 

             ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร 

           ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes 

            แนวที่ถนัด : Portrait, Landscape, Travel 

            Facebook : Tiger.Thanakorn 

            IG : thetigereyesphoto 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : 20 - 23 กันยายน 2563 

ค่าใช้จ่าย : 36,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

ผู้ร่วมเดินทาง : 12 ท่าน + 2 Staff 

 

ช าระมัดจ า : 19,000 บาท เพื่อยนืยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือล าดับการช าระมัดจ าเข้ามาเป็นส าคญั 

พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท ์และส่งหน้า passport 

เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุป๊ขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว 

ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้ 

พักเดี่ยวช าระค่าใชจ้่ายเพิ่ม : 10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

20 - 23 กันยายน 2562 | รับ 12 ท่าน 



 

 

 

สายการบนิ Air Asia  

ขาไป 

เดินทางวันที่ 20 กันยายน 2563 

DMK – HAN  FD642  เวลา 06.40 – 08.30  

ขากลับ 

เดินทางวันที่ 23 กันยายน 2563   

HAN – DMK  FD645 เวลา 20.50 – 22.40  

 

ขอ้แตกตา่งของทรปิถา่ยภาพของเรากบัทรปิทอ่งเทีย่วทัว่ไป 

ทริปท่องเที่ยวทั่ วไป เน้นการไปถึ งสถานที่ เยอะๆ แต่ มี เวลาให้สถานที่นึ งอย่างจ ากัด เพื่ อ เก็บ ให้ครบว่ามาถึ งแล้ว 

ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น 

ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ 

Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี 

หลายสถานที่ เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติ ไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่ เราจะใช้ เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่ วไป 

ต าร างก าร เดิ น ท างใน แต่ ล ะวัน ส าม ารถป รับ เป ลี่ ย นต ามสภ าพภู มิ อ าก าศ  หรื อ เห ตุ ก ารณ์ เฉพ าะหน้ า  เช่ น 

อาจตื่น เช้าเพื่ อ เก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Café hopping นั่ งพักผ่อน 

ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจท าให้เวลาของม้ืออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน 

ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา 

มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ 

ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน 

 

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะส าหรับ 

ผู้ที่ให้ความส าคัญกับการเก็บภาพความทรงจ าของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ 

ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ ไม่มี เวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ 

ความประทับใจและความทรงจ าในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์ และยังเหมาะกับช่างภาพ 

ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ที่ต้องการท่องเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นส าคัญ ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ายภาพ 



 

 

ที่เหมาะสมและสวยที่สุดได้... ผู้ที่ต้องการได้ภาพพิเศษกับฉากพิเศษไม่เหมือนใคร ส าหรับผู้ที่ม่ันใจและต้องการ ได้ภาพถ่าย 

ตามสไตล์พี่เสือเท่านั้น 

 

การเดินทางของเรา น าโดย Staff 1 คน  เป็นตากล้องมืออาชีพ  ประสบการณ์ ถ่ ายภาพบุคคลมามากกว่า 10 ปี 

เก็ บภ าพ ตลอดก าร เดิ นท างให้ กั บ ทุ กท่ าน  แล ะอี ก  1 คน  ปร ะส าน งาน ด้ านที่ พั ก แล ะสถ านที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ างๆ 

ให้ความสะดวกกับทุกท่าน  เพื่ อให้ ได้สถานที่ และภาพตามที่ต้องการที่ ดีที่สุด อาจท าให้ ไม่สามารถ  ดูแลทุกท่านได้ 

อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป๋าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรม 

ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจาก ทุกท่านเพิ่มในการจ้าง พนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง 

(Hotel Porter Service) เพราะบริการนี้ ถ้าต้องการใช้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหมือนกันทุกท่านทั้งกรุ๊ป จะท าให้ค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางสูงขึ้น โดยที่บางท่านอาจต้องการหรือไม่ต้องการ) ทริปถ่ายภาพของเราจึงไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการ 

ความสะดวกสบายมาก หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้  

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

20 กนัยายน 2563 | Day 1 | Bangkok – Ha Noi – Khau Pha Pass – Mu Cang Chai (L-D) 

04.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสาร 1 เคาน์เตอร์แถวที่ 1) 

06.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Air Asia FD642 

08.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นเท่ากับเวลาในประเทศไทย)  

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว เดินทางสูจ่ังหวัดเอียนบ๊ายทางตอนเหนือของเวียดนาม แวะรับประทาน 

อาหารกลางวันระหว่างทาง ช่วงบ่ายเดินทางต่อสู่เมืองทูเล่ (Tu Le) แวะถ่ายภาพนาขั้นบันไดที่จดุชมวิว Khau Pha Pass 

หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านมูกางจ๋าย (Mu Cang Chai) รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองโดยชาวไท และเก็บภาพ 

พระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศธรรมชาติวิถีชีวิตพื้นเมืองอย่างแท้จริง   

 

21 กนัยายน 2563 | Day 2 | Mu Cang Chai – La Pan Tan – Mam Xoi Viewpoint – Glass Bridge Rong May - Topas 

Ecolodge (B-L-D) 

หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์และเดินทางสู่หมู่บ้าน La Pan Tan เพื่อเก็บภาพทะเลหมอกและนาขั้นบันไดอีกรูปแบบหนึ่ง 

เก็บภาพที่ Mam Xoi Hill (Raspberry Hill) นาขั้นบันไดที่มีแบบแผนการปลูกอันเป็นเอกลักษณ์หาที่อื่นไม่ได้ หลังจากนั้น 

รับประท านอาหารกลางวัน และเดินทางสู่ เมือ งซาปา (Sapa) ร ะห ว่างท างสัมผัสกับ วิถี ชี วิตชน เผ่ าต่ างๆ จนถึ ง 



 

 

สะพานแก้วมังกรเมฆ(Glass Bridge Rong May) สะพานแก้วใสแห่งแรกของประเทศเวียดนาม ท้าทายความสูงจากระดับ 

น ้ าท ะ เล  2,000 เม ต ร  มี ร ะบ บ ลิ ฟ ต์ แก้ ว ใส สู งถึ ง  3 0 0  เม ต ร  เร าส าม ารถ ช มค ว าม ส วย งาม ข อ งทิ ว ทั ศ น์ 

จากมุมสูงของสะพานแก้วจนสุดลูกหูลูกตา ช่วงเย็นเดินทางเข้าสู่ที่พัก Topas Ecolodge เพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินกับวิว 

Panoramic pool และที่ฉากหลังเป็นหมอกและนาขั้นบันไดสี เขียวสุดอลังการ หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น 

และเก็บภาพกับที่พักที่แสนสวยงาม  

 

22 กนัยายน 2563 | Day 3 | Free time in Resort – Cat Cat Village  (B-L-D) 

ช่วงเช้าเก็บภาพภายใน Topas Ecolodge ที่มีมุมสวย ธรรมชาติมุมสูงของหุบเขาเมืองซาปา หลังจากรับประทานอาหาร 

กลางวัน เดินเท้าเข้าหมู่บ้าน Cat Cat หมู่บ้านชาวเขาอันแสนน่ารัก เดินถ่ายรูปและสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นอยู่ 

ของชาวเขาอย่างใกล้ชิด ช่วงบ่ายแวะ Café ชิมกาแฟและของว่าง พักเหนื่อย และเก็บภาพน่ารักๆ ในคาเฟ่ และช่วงเย็นช้อปปิ้ง 

ของฝากและเดินชมตัวเมืองซาปาตามอัธยาศัย และกลับเข้าสู่ที่พัก Topas Ecolodge เพื่อรับประทานอาหารเย็น  

 

23 กันยายน 2563 | Day 4 | Notre Dame Cathedral – Ham Rong Mountain - Ha Noi – Bangkok (B-L) 

ช่วงเช้าเยี่ยมชมและเก็บภาพโบสถ์หินสัญลักษณ์ของเมืองซาปา ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่น่าสนใจ ขึ้นชม Ham Rong 

Mountain  ภู เขาที่ เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าและพรรณไม้มากมายหลายร้อยชนิด  และรับประทาน 

อาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางสู่ฮานอย 

20.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia FD645 

22.40 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยานพาหนะ    รถบสัขนาด 29 ที่นั่ง 

 

โรงแรมทีพ่กั    

20 ก.ย.  Mu Cang Chai Ecolodge | Valley view bungalow room | พักห้องละ 2 ท่าน 

21 ก.ย.  Topas Ecolodge Sapa | Premium bungalows | พักห้องละ 2 ท่าน 

22 ก.ย.  Topas Ecolodge Sapa | Premium bungalows | พักห้องละ 2 ท่าน 

 

สภาพอากาศ 

เดือนกันยายนถือว่าเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด เหมาะแก่การถ่ายภาพนาขั้นบันได เย็นสบาย อุณหภมิูประมาณ 16 – 25 

องศาเซลเซียส และยังเป็นช่วงที่มีฝนพร าประปราย จึงแนะน าให้สมาชิกทุกท่านเตรียมเครื่องกันหนาวและกันลมพอสังเขป 

และพกร่มคันเล็กติกตัว 

 

เงือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

ค่าใช้จ่าย : 36,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุป๊ขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว 

ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้ 

พักเดี่ยวช าระค่าใชจ้่ายเพิ่ม : 10,000 บาท 

- วันที่จอง : ช าระมัดจ างวดแรก 19,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศพัท์ และส่งหน้า passport 

- ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 : ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด 

- หากลูกค้าช าระค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจ าในส่วนแรกใหก้ับลูกค้า 

พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน 

 

การยกเลกิทรปิโดยลกูคา้ 

- ยกเลิกระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 9 มิถุนายน 2563 หัก 10,000 บาท 

- ยกเลิกระหว่างวันที่ 10 – 19 มิถนุายน 2563 หัก 29,000 บาท 

- ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินทีช่ าระมาได้ทั้งหมด ยกเว้นค่า Refund 

จากตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ   

 



 

 

 

การยกเลกิทรปิโดยบรษิทั 

ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ 

ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตอุื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตสุุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิก 

การเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการ 

ด าเนินการซื้อไปแล้ว จะคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้ Refund จากทางสายการบินเท่านั้น (เงิน Refund ขึ้นอยู่กับคลาสของตั๋ว 

เครื่องบิน ตั๋วบางคลาสอาจจะได้คืนเพียงแค่ภาษีเท่านั้น)  

 

คา่บรกิารนีร้วม 

- ค่าที่พักรวมทั้งสิ้น 3 คืน 

- ค่าอาหาร 10 ม้ือตามที่ระบุในโปรแกรม 

- ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทาง 

- ค่าเข้าชมสะพานแก้วมังกรเมฆ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบใุนโปรแกรม 

- ค่าไกด์ท้องถิ่น 

- ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมทอ่งเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ 

เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว *** 

                                           

คา่บรกิารนีไ้มร่วม 

- ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย) และภายในประเทศ  

- ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท่านละ 5 USD/วัน/ท่าน รวมเทา่กับ 20 USD ต่อท่านส าหรับตลอดทั้งทริป 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม มินิบาร์ ค่าโทรศพัท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด เป็นต้น 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย 

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าน้ าหนักส่วนเกินของกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องตามที่สายการบินก าหนด 

 

การช าระเงนิคา่ทรปิ  

หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถตดิต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth 

 


