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บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ�นเครื�องที�ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 
 

FD642 DMK(ดอนเมือง) – HAN(ฮานอย) 06.40 – 08.30 
FD645 HAN(ฮานอย) – DMK(ดอนเมือง) 20.50 – 22.40 

 

**รวมนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต้ท้องเครื�อง >? ก.ก. และถือขึ�นเครื�องบินได้น ํ�าหนักไม่เกิน A ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 

 

� ฟรีเส ื�อยืดเวยีดนามท่านละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 
� พกัโรงแรมซาปา 1 ค ืน 3 ดาว / ลาวไก 1 ค ืน 4 ดาว / ฮานอย 1 ค ืน 3 ดาว  



UPDATE 31/03/2023 

 
DAY1  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – 

Moana Café – ถนนคนเดินซาปา                                       (–/L/D) 
03.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั �น � เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมเีจ้าหน้าที�ของ

บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื�อ เวลาในการเดินทางมาย ังสนามบิน  เนื�องจากต้องใช้เวลาในการ
เช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทําการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ ] ช ั �วโมง*  

06.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  
เที�ยวบินที� FD642 ใช้เวลาเดินทางประมาณ . ชั �วโมง /0 นาที     

**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                          
**รวมนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต้ท้องเครื�อง >? ก.ก. และถือขึ�นเครื�องบินได้น ํ�าหนักไม่เกิน A ก.ก.  ** 

08.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมอืงเล็กๆแห่งนี�เริ�มต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื�อครั �งที�ฝรั �งเศสซึ�งปกครอง
เวียดนามอยู่ในขณะนั�นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ�นในปี พ.ศ.>?@/ จากนั�นจึงเริ�มมชีาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วง
วนัหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดีและเงยีบสงบ และเริ�มเป็นที�รู้จกักันในหมู่นักท่องเที�ยว จึงทําให้ปัจจุบนัที�นี�ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที�อาศัยอยู่บริเวณนี�ก็มวีิถีชีวิตที�น่าสนใจ พื�นที�ใน
ซาปาเต็มไปด้วยนาขั �นบนัไดท่ามกลางที�ลาดไหล่เขาที�ทอดตวัอย่างมเีสน่ห์ 

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอนัลือชื�อ 
นําท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที�ไว้ให้ท่านผ่อนคลายกับ
บรรยากาศสุดฟิน และทางร้านยงัมจีําหน่ายเครื�องดื�มพร้อมให้ท่านดื�มดํ�าไปกบัความเย็นจากสายหมอกอีกด้วย 
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 พาทุกท่านชม ถนนคนเดินซาปา ซึ�งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที�ออกมาจบัจ่ายซื�อขายกนัอย่างมสีสีนั 
คํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 

นําทุกท่านเข้าสู่ที�พกั SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดบั h ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY2 รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ�นฟานซีปัน  – หมู่บ้านกั iตก ั iต  – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเล ีiย ว         
(B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านออกเดินทางไป นั �งรถรางเมืองซาปาสายที� 1 จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื�อขึ�นยอดเขาฟานซีปัน
ระยะทางประมาณ > กิโลเมตร ท่านจะได้สมัผสักับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื�อถึงสถานี
กระเช้าแล้วนําท่าน นั �งกระเช้าไฟฟ้า เพื�อ ขึ�นสู่ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมภิาคอินโดจีนจน
ได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที�สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับนํ�าทะเลปานกลาง �,143 
เมตร การเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี�ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที�ค่อนข้างชนั จนมเีฉพาะผู้พสิมยัการ
เดินป่าจากทั �วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสําหรบัการทดสอบกําลงัใจและชื�นชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่ง
เอเชีย  
(ไม่รวมค่ารถรางขึ�นยอดเขาขาละ 10 USD/PAX โดยประมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านชม หมู่บ้านชาวเขา ก ั iต ก ั iต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านนี� และชมแปลงนาข้าวแบบขั �นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้า
หรือนั �งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที�นั �งรถยนต์ รถนําเที�ยวจะพาทุกท่านมาที�หน้าหมู่บ้านกั Sตกั Sต  และจากนั�นจึงเดินเท้าเลาะ
ตามไล่เขาซึ�งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื�อสมัผสักับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื�นเมือง 
ที�พึ�งพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที�เปิดร้านวาง
จําหน่ายสนิค้าพื�นเมอืง ของที�ระลึกแก่นักท่องเที�ยว 
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เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน ตั �งอยู่บนระดับความสูงจากระดับนํ�าทะเลปานกลาง 
.,@/0 เมตร จึงมอีากาศหนาวเย็นตลอดทั�งปี ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง นําท่านเดินทางสู่ 
ตลาดก๊กเล ีiยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที�อยู่ติดชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน จงัหวดัลาวไก ที�นี�จะมี
สนิค้าทั �งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที�ยวได้เลือกซื�อ อาทิเช่น เสื�อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสนิค้าอีก
มากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมผีลไม้ ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที�ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที�
ตลาดแห่งนี� นอกจากนี�ยงัสามารถเลือกซื�อเป็นของฝากได้อีกด้วย 

คํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านเข้าสู่ที�พกั ROYAL LAO CAI HOTEL โรงแรมระดบั m ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY3 เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – สุสานลุงโฮ – ว ัด เจดีย์เสา
เดียว – โบสถ์ใหญ่ฮานอย                                                            (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ช ั �วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัการชม
บรรยากาศธรรมช่าติทั �ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อิสระให้ท่านได้เลือกซื�อตามอธัยาศยั   นําท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็น
เจดีย์ที�สําคญัและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั �งอยู่ในพื�นที�ของวดัเฉินก๊วกเป็นวัดที�อยู่ใจกลางเมอืงใกล้กับทะเลสาบ
ตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี� ใช้ศิลปะที�มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและ
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เวียดนาม มคีวามสูง ทั �งหมด .. ชั �น แต่ละชั �นจะมลีกัษณะเหมอืนกนั จากชั �นล่างถึงชั �นบน ต่างเพยีงจะมขีนาดเล็ก
ลงตามความสูงที�ช่องหน้าต่างของแต่ละชั �นจะเป็นที�ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมติาภพุทธเจ้า ตาม
ความเชื�อของพุทธมหายาน ซึ�งมองเห็นเด่นชดัจากภายนอก ไล่เลียงขึ�นไปตรงกนั ตวัเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสแีดง ชั �น
ล่างด้านหน้าจะมีแท่นสําหรับให้นักท่องเที�ยวบูชา ภายในมจีารึกประวตัิความเป็นมาทั �งของเจดีย์และพระศรีศากย
มุนีปางปรินิพพานที�ทําด้วยทองคํา  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบ
นํ�าจืดที�ใหญ่ที�สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวนัตก มคีวามยาวของชายฝั�ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุด
ของเมอืงหลวงและเป็นสถานที�ๆ นิยมสําหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ มสีวนรอบๆ ทะเลสาบที�ดึงดูดชาวบ้านหลายคน
และนักท่องเที�ยวที�กําลงัมองหาการพกัผ่อนจากเมอืงที�วุ่นวาย 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านถ่ายภาพด้านหน้า สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพื�อนําร่างลุงโฮไปอาบนํ�ายาใหม่) 
ภายในบรรจุศพอาบนํ�ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว เป็นนักปฏิวัติชาวเวียดนาม ซึ�งใน
ภายหลงัได้กลายมาเป็นนายกรฐัมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนาม
เหนือ) หลงัจากสิ�นสุดของสงครามเวียดนาม ไซ่ง่อน เมอืงหลวงเก่าของเวียดนามใต้ ได้ถูกเปลี�ยนชื�อมาเป็น
นครโฮจิมนิห์ เพื�อเป็นเกียรติแก่โฮจิมนิห์โฮจิมนิห์เป็นบุคคลที�ชาวเวียดนามถือว่าเป็นบุคคลที�มีความสําคัญ
เป็นอย่างยิ�งต่อการประกาศอิสรภาพของเวียดนาม  

 
จากนั�นเดินต่อไปชม วดัเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั �งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัว 
ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารม ี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มตีํานานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโต
ทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนั �งอยู่บนใบบวั และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์
ได้อภิเษกสมรสและได้ให้กําเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามที�ทรงสุบินจึงได้โปรดให้สร้างวดันี�ขึ�นมาเพื�อแสดงความ
ขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม” 
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จากนั�นนําท่านชม โบสถ์ใหญ่ฮานอย โบสถ์ใหญ่ฮานอยก็ถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที�มลีวดลายแกะสลัก ลง
ชาดฉาบทองอย่างสวยสดงดงามและมีการผสมผสานเอกลกัษณ์วฒันธรรมพื�นบ้านของเวียดนามเข้าไว้ด้วย โบสถ์
แห่งนี�ได้รบัการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยบาดหลวงปักกินเน่อร์ซึ�งเป็นศิลปะแบบโกธิค มปีระตูใหญ่ตรง
ระเบียงทางเข้าสู่อาคารที�ขนาบด้วยประตูเล็กทั �งสองข้าง ส่วนภายในโบสถ์ก็ใช้กระจกสตีกแต่งเป็นภาพนักบุญต่างๆ 
สําหรบับริเวณที�บาดหลวงใช้ทําพธิีได้รบัการตกแต่งตามศิลปะพื�นบ้านดั �งเดิมมลีวดลายสวยงามปราณีต 

 

คํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านเข้าสู่ที�พกั THE LIGHT HANOI HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
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DAY4  เมืองฮานาม – วดัตามจุ๊ก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน hp สาย                  (B/L/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทุกท่านออกเดินทางไป เมืองฮานาม เป็นเมอืงมนิีคมอุตสาหกรรมรวม e แห่ง ส่วนใหญ่เป็นของญี�ปุ่น เกาหลีจึง
ไม่ต้องแปลกใจถ้ามาห่านามด้วยมอเตอร์เวย์  และเห็นการพัฒนาโลจิสติกส์ของเมืองเป็นระยะ เพื�อรองรับ
อุตสาหกรรม เพื�อนําท่าน ล่องเรือพร้อมชิมนํ�าชาเวียดนามและได้ชมความงามของแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเวียดนาม  
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นําท่านชม วดัตามจุ๊ก หรือที�ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที�ยวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ที�จงัหวัดห่านาม ห่างจากกรุง
ฮานอยประมาณ60กิโลเมตร ซึ�งเป็นแหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม่ที�ต ั �งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที�ยวเพื�อค้นคว้า
ดินแดนแห่งพุทธศาสนาที�ไม่ควรพลาดของเวียดนาม วิหารตามจุ๊กที�อยู่ตรงกลางสระนํ�า จากการวิเคราะห์เบื�องต้น 
นักโบราณคดีได้สรุปว่าวดัตามจุ๊กโบราณมอีายุมากกว่า1พนัปี เมื�อปี2001นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการฟื�นฟู
บูรณะวดัตามจุ๊กและถึงปี2013วดัแห่งนี�ได้รบัการบัรองเป็นแหล่งท่องเที�ยวแห่งชาติ  นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัจากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ และ อิสระช้อปปิ� งที�ถนน hp สาย เป็น
ย่านที�มสีนิค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื�อผ้า รองเท้า ของที�ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

คํ�า บริการขนมปังเวียดนาม   
ได้เวลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 

20.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  เที�ยวบินที� FD645 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ . ชั �วโมง /0 นาที  
**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                          
**รวมนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต้ท้องเครื�อง >? ก.ก. และถือขึ�นเครื�องบินได้น ํ�าหนักไม่เกิน A ก.ก.  ** 

22.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

*********************************************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

>-h ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเดี�ยว 

เพิ�มอตัรา ท่านละ 

03 - 06 เมษายน 2566 16,999 3,500 

10 - 13 เมษายน 2566 16,999 3,500 

12 - 15 เมษายน 2566 22,999 3,500 

15 - 18 เมษายน 2566 16,999 3,500 

06 - 09 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

20 - 23 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

27 - 30 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

03 - 06 มิถนุายน 2566 18,999 3,500 

22 - 25 มิถนุายน 2566 16,999 3,500 

07 - 10 กรกฎาคม 2566 16,999 3,500 

26 - 29 กรกฎาคม 2566 16,999 3,500 

02 - 05 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

05 - 08 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

12 - 15 สิงหาคม 2566 18,999 3,500 

17 - 20 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

16 - 19 กนัยายน 2566 16,999 3,500 

29 กนัยายน - 02 ตุลาคม 2566  16,999 3,500 
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** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ล ูกค้า ผ ู้เดินทาง ] ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง > ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั �งนี�ท่านสามารถ

ให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิx ในการเร ียกเก็บ

ก่อนเดินทางทกุทา่น ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  A,y?? บาท **  

(ไม่มีที�น ั �งบนเครื�องบิน และไม่มีเตียง) 

 
   

ข้อสําคญั  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ�ากว่า >0 คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ gในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี�ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า A วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที� ร ้านค้าที�ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี�ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หาก
กรณีที�จาํเป็นจะต้องมีค ่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื�อนไขและข้อจาํก ัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางร ัฐ บาล 
ท ั �งนี�น ักท่องเที�ยวจะต้องมีความพร้อมที�จะทําตามเงื�อนไขต่างๆ  เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื�อโควิด -
]y และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบิน (ตั hว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั �นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํ� ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ g
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องโดยมีน ํ�าหนักไม่เกิน >? ก.ก. (] ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื�องบิน
ได้น ํ�าหนักไม่เกิน A ก.ก. (ไม่จาํกดัจํานวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจ้าหน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตาม
เงื�อนไขของสายการบิน) **  

- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ) 
- ค่าเข้าชมสถานที�ตามที�ระบุในโปรแกรมท่องเที�ยว 
- มคัคุเทศก์และหวัหน้าทวัร์นําเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั >-� ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั � ท่านจะเป็นเตียงเสริม . ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ gในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
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เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน 
เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง . ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ  

- ประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ .,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลบัมายื�นร้องขอวีซ่าอีกครั �ง (เนื�องจาก

ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื�นวีซ่าเข้าประเทศให้กบัผู้เดินทางคนไทยที�พํานักในเวียดนามไม่เกิน �0 วนั) 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรบัชาวต่างชาติ ที�ไม่ได้รบัการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรบัท่านที�ทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรบัมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มีนํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั�นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ

บิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั hวเครื�องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% กรณีต้องการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบริษัท 
- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

. ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง > ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ gในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 
ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

 

เงื�อนไขการจอง  
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย �0 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมดัจําครั �งที� . ท่านละ /,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง > วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา .@.00 น. 
เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (WAITING LIST) ก็
จะให้สทิธิ gไปตามระบบ ตามลําดบั เนื�องจากทุกพเีรียด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิx เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่าน ั �น  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย >0 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�บริษัทกําหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ gยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ gไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ�งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง ./ วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ gในการเรียก
เก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน .00% 
 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปล ี�ยนแปลงการเดินทาง  
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- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต่ �0 วนัขึ�นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง *ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกับ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน ?/ วนั* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ./->w วนั คืนเงนิ /0%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําตั hวเครื�องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า ./วนั ขอสงวนสทิธิ gไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั �งหมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ

ยกเลิกเที�ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื�อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ  ท ั�งสิ�นในกรณีดงัต่อไปนี�  

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 
หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งจาก
ไทยและต่างประเทศ  ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษัทฯ       

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที�เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที�ยวเอง 

- ตั hวเครื�องบินเป็นตั hวราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื�อนวัน
เดินทางหรือคืนเงนิได้ 

- หนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานอย่างน้อย @ เดือน บริษัทฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ 

 
เงื�อนไขสําคญัอื�นๆ ที�ควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย >0 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ
ประสานงาน เพื�อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ gในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�
เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั hวภายในประเทศ เช่น ตั hวเครื�องบิน , ตั hวรถทวัร์ , ตั hวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที�สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั�น สิ�งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย � ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ g
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งสิ�น   

- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั �งก่อนการเดินทาง 
- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 
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- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้อย y วนัก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื�อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ�มเติม ทางบริษัทของสงวนสทิธิ gในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกบัผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื�อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที�หลงัจากชําระเงนิกรณีที�
ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที�ให้ทราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั hว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ gในการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย � หรือ y วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั hวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า @ เดือน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี�โมงเย็นก็จะเริ�มมืดแล้ว สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ .-> ช.ม. การเดินทางควรเผื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที�ท่องเที�ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื�นได้ต้องใช้ความระมัดระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที�สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ gเปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทางบริษัท
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท
จึงขอสงวนสทิธิ g ไม่สามารถขอรบัเงนิคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ g
ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่าย
แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- กรณีที�ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ gไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�นตามมา และ 
จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มีหน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มสีทิธิ gไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั�น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั
ด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที�บริษัทเร็วที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที�



UPDATE 31/03/2023 

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ยังไม่แ (ตั hวเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตั hวเครื�องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ gในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ซึ�งโดย
ส่วนใหญ่ตั hวเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกับที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร (ตั hว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ gในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที�สุดให้ท่านได้นั �งด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากที�สุด  

- ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที�พัก เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพักเดี�ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ � ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ gการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั�งสิ�นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอีํานาจของผู้จดักํากบัเท่านั�น 
- บริษัทขอสงวนสทิธิ g ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสทิธิ g ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิ gในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที�ท่านต้องการ  

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 
 

*เมื�อท่านชําระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงท ั �งหมดนี�แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 


