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บินด ้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : ข ึ�นเครื�องที�ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 
 

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

 

**รวมนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต ้ท้องเคร ื�อง >? ก.ก. และถือขึ�นเคร ื�องบินได ้นํ�าหน ักไม่เกิน A ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล ์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 

 

� ฟร ีเสื�อยืดเวยีดนามท่านละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 
� พกัโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว / ฮานอย 1 คืน 3 ดาว / ฮาลอง 1 คืน 3 ดาว  



UPDATE 31/03/2023 

 

 

DAY1  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เม ืองซาปา – หมู่
บ้านก ั Sตก ั Sต                                                                                         (–/L/D) 

03.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั �น � เคาน์เตอร ์สายการบินไทยแอร ์เอเชีย โดยมเีจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผ ื�อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เนื�องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการ
บินจะปิดให้ท ําการเช็คอินก ่อนเวลาบินประมาณ X ช ั �วโมง*  

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

**อาจจะมีการเปล ี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                  
**รวมนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต ้ท้องเคร ื�อง >? ก.ก. และถือขึ�นเคร ื�องบินได ้นํ�าหนักไม่เกิน A ก.ก.  ** 

08.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  
นําท่านเดินทางต่อสู่ เม ืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆแห่งนี�เริ�มต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื�อครั �งที�ฝรั �งเศสซึ�งปกครอง
เวียดนามอยู่ในขณะนั�นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ�นในปี พ.ศ.>?@/ จากนั �นจึงเริ�มมชีาวต่างชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุด
เป็นประจํา เพราะอากาศดีและเงยีบสงบ และเริ�มเป็นที�รู้จกักนัในหมู่นักท่องเที�ยว จึงทําให้ปัจจุบันที�นี�ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที�อาศยัอยู่บริเวณนี�ก็มวิีถีชีวิตที�น่าสนใจ พื�นที�ในซาปาเต็มไปด้วยนา
ขั �นบันไดท่ามกลางที�ลาดไหล่เขาที�ทอดตวัอย่างมเีสน่ห์ 

เท ี�ยง รบัประทานอาหาร พิเศษ!!! เฝอเว ียดนามอนัลือชื�อ 
นําท่านชม หมู่บ้านชาวเขา ก ั Sต ก ั Sต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเขาในหมู่บ้านนี� และชมแปลงนาข้าวแบบขั �นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั �ง
รถยนต์ก็ได้ ในกรณีที�นั �งรถยนต์ รถนําเที�ยวจะพาทุกท่านมาที�หน้าหมู่บ้านกั Lตกั Lต  และจากนั �นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขา
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ซึ�งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื�อส ัมผ ัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื�นเมือง ที�พึ�งพา
ธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที�เปิดร้านวางจําหน่ายสินค้า
พื�นเมอืง ของที�ระลึกแก่นักท่องเที�ยว 

ค ํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมน ูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 
น ําทุกท่านเข้าสู่ท ี�พกั SAPA GREEN CONVENTION HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหร ือเท ียบเท่า   
 

DAY2 รถรางเม ืองซาปา – กระเช้าข ึ�นฟานซีปัน – เมืองฮานอย –ร้าน OTOP                         (B/L/D) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดินทางไป น ั �งรถรางเมืองซาปา  จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื�อขึ�นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
ประมาณ > กิโลเมตร ท่านจะได้สมัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื�อถึงสถานีกระเช้าแล้วนํา
ท่าน น ั �งกระเช้าไฟฟ้า เพื�อ ขึ�นสู่ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมภิาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขาน
ว่า “หลงัคาแห่งอินโดจีน” สูงที�สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับนํ�าทะเลปานกลาง �,.?� เมตร การเดินเท้าสู่ยอดเขา
แห่งนี�ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที�ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พสิมยัการเดินป่าจากทั �วโลกเลือกเป็น
จุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื�นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย (ไม่รวมค่ารถรางขึ�น
ยอดเขาขาละ 10 USD/PAX โดยประมาณ) 

 
เท ี�ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ เม ืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ช ั �วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัการชม
บรรยากาศธรรมช่าติท ั �ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อิสระให้ท่านได้เลือกซื�อตามอธัยาศยั 
ค ํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น ําทุกท่านเข้าสู่ท ี�พกั LAROSA HANOI HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหร ือเท ียบเท่า 
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DAY3 เม ืองฮาลอง – ล ่องเร ือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถํ�านางฟ้า - น ั �งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG 
PARK – HALONG NIGHT MARKET                                                                                                          (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าเร ืออ ่าวฮาลองเบย์ เพื�อ ล ่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาติที�สรรค์สร้างด้วยความงดงามดัง
ภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า .,V00 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี�เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ ทั �ง

เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นําท่านชม ถํ�านางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทบัใจ
ยิ�งนักถํ�าแห่งนี�เพิ�งถูกค้นพบเมื�อไม่นานมานี�ได้ม ีการประดับแสงสตีามผนังและมุมต่างๆ ในถํ�าซึ�งบรรยากาศภายในถํ�า
ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที�เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสทีี�ลงตวัทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย
ทั �งรูปมงักรเสาคํ�าฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์ จากนั�นเดินทางสู่ HALONG PARK นําท่าน นั �งกระเช้า เพื�อข้ามอ่าวฮาลองไป
ยังเกาะระหว่างนี�ให้ท่านได้ชมวิวอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง ให้ท่านเพลินเพลินกบั
กิจกรรมในฮาลองปาร์คไม่ว่าจะเป็นการเที�ยวชม สวนญี�ปุ่ น  
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เพลิดเพลินกับการ น ั �งรถราง หรือ ขึ�นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel เพื�อชมทศันียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลอง 
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

อิสระทุกท่าน ณ ตลาดราตร ีฮาลอง มีส ินค้าพื�นเมอืงเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย 
เหมาะสําหรับซื�อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลกั เส ื�อผ้า ผ้าพนัคอ เส ื�อยดืลายเวียดนาม ฯลฯ 
น ําทุกท่านเข้าส ู่ท ี�พกั SEA STAR HALONG HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า  
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DAY4 เม ืองฮานอย – ร้าน OTOP - วดัเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวนัตก - ส ุสานโฮจิมินทร์ – ช้อปปิ� งถนน 36 
สาย – ทะเลสาบคืนดาบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)                                                         (B/L/-) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ช ั �วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัการชม
บรรยากาศธรรมช่าติท ั �ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อิสระให้ท่านได้เลือกซื�อตามอธัยาศยั   นําท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก ๊วก เป็นเจดีย์
ที�สําคญัและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ต ั �งอยู่ในพื�นที�ของวดัเฉินก๊วกเป็นวดัที�อยู่ใจกลางเมอืงใกล้กับทะเลสาบตะวนัตกของ
เมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี� ใช้ศิลปะที�ม ีการผสมผสานกันอย่างลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 
ท ั �งหมด .. ชั �น แต่ละชั�นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั �นล่างถึงชั �นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที�ช่อง
หน้าต่างของแต่ละชั �นจะเป็นที�ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมติาภพุทธเจ้า ตามความเชื�อของพุทธมหายาน 
ซึ�งมองเห็นเด่นชดัจากภายนอก ไล่เลียงขึ�นไปตรงกัน ตวัเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสแีดง ชั�นล่างด้านหน้าจะมแีท่นสําหรับให้
นักท่องเที�ยวบูชา ภายในมีจารึกประวตัิความเป็นมาทั �งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที�ทําด้วยทองคํา  
จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบนํ�าจืดที�ใหญ่ที�สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบ
ตะวนัตก มคีวามยาวของชายฝั �ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดของเมอืงหลวงและเป็นสถานที�ๆ นิยมสําหรบัการ
พกัผ่อนหย่อนใจ มสีวนรอบๆ ทะเลสาบที�ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที�ยวที�กําลังมองหาการพกัผ่อนจากเมืองที�
วุ่นวาย 

เท ี�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านถ่ายภาพด้านหน้า สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวนัจนัทร์และศุกร์ เพื�อนําร่างลุงโฮไปอาบนํ�ายาใหม่) ภายใน
บรรจุศพอาบนํ�ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว เป็นนักปฏิวตัิชาวเวียดนาม ซึ�งในภายหลงัได้กลาย
มาเป็นนายกรฐัมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) หลงัจากสิ�นสุด
ของสงครามเวียดนาม ไซ่ง่อน เมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้ ได้ถูกเปลี�ยนชื�อมาเป็นนครโฮจิมินห์ เพื�อเป็น
เกียรติแก่โฮจิมนิห์โฮจิมนิห์เป็นบุคคลที�ชาวเวียดนามถือว่าเป็นบุคคลที�มคีวามสําคญัเป็นอย่างยิ�งต่อการประกาศ
อิสรภาพของเวียดนาม  
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นําท่านชม ทะเลสาบค ืนดาบ และ อิสระช้อปปิ� งท ี�ถนน op สาย เป็นย่านที�มีสนิค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย 
กระเป๋า เส ื�อผ้า รองเท้า ของที�ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

ค ํ�า บริการขนมปังเว ียดนาม   
ได้เวลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 

20.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  เที�ยวบินที� FD645 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ . ชั �วโมง /0 นาที  
**อาจจะมีการเปล ี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                  
**รวมนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต ้ท้องเคร ื�อง >? ก.ก. และถือขึ�นเคร ื�องบินได ้นํ�าหนักไม่เกิน A ก.ก.  ** 

22.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

กาํหนดการเดินทาง 
ผ ู้ใหญ่ ห้องละ 

>-o ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด ี�ยว 

เพิ�มอตัรา ท่านละ 

04 - 07 เมษายน 2566 16,999 3,500 

09 - 12 เมษายน 2566 16,999 3,500 

11 - 14 เมษายน 2566 17,999 3,500 

19 - 22 เมษายน 2566 16,999 3,500 

23 - 26 เมษายน 2566 16,999 3,500 

07 - 10 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

12 - 15 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

25 - 28 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

09 - 12 มิถนุายน 2566 16,999 3,500 

30 มิถนุายน - 03 กรกฎาคม 2566 16,999 3,500 

15 - 18 กรกฎาคม 2566 16,999 3,500 

27 - 30 กรกฎาคม 2566 19,999 3,500 

09 - 12 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

10 - 13 สิงหาคม 2566 17,999 3,500 

18 - 21 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 
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26 - 29 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

13 - 16 กนัยายน 2566 16,999 3,500 

30 กนัยายน - 03 ต ุลาคม 2566 16,999 3,500 

** อตัรานี �ยงัไม่รวมค ่าทิปพน ักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัค ุเทศก์ท ้องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต ่อ 

ล ูกค้า ผ ู้เดินทาง X ทา่น รวมไปถึงเด ็ก ยกเว ้นเด ็กอายุไม่ถึง > ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั �งนี�ทา่นสามารถให้

มากกว่านี�ได ้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี � ทางบริษัทขอสงวนสิทธิz ในการเร ียกเก็บก ่อน

เดินทางทกุทา่น ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

** ราคาเด ็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  A,{?? บาท **  

(ไม่ม ีที�น ั �งบนเคร ื�องบิน และไม่ม ีเต ียง) 

   
ข ้อส ําคญั  

- ถ้าหากมผีู้เดินทางตํ�ากว่า >0 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ bในการยกเลิกการเดินทางหร ือมีการเปลี�ยนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า A วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที� ร้านค้าที�ไม ่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล ี�ยนแปลงได ้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี �ทางบริษัทจะค ํานึงถึงประโยชน์ของล ูกค้าเป็นสําคญั หากกรณี
ท ี�จาํเป็นจะต้องมีค ่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื�อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทั �งนี�
น ักท่องเท ี�ยวจะต ้องมีความพร้อมที�จะทําตามเงื�อนไขต่างๆ  เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื�อโควิด-X{ และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบิน (ต ั cว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั�นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร 
ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ bในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
ที�เกิดขึ�นกบัผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท ้องโดยมีนํ�าหน ักไม่เกิน >? ก.ก. (X ชิ�น) และ ถือขึ�นเคร ื�องบินได้
น ํ�าหน ักไม่เกิน A ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิ�น แต่ท ั �งนี�เจ้าหน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื�อนไขของ
สายการบิน) **  
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- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ) 
- ค่าเข้าชมสถานที�ตามที�ระบุในโปรแกรมท่องเที�ยว 
- มคัคุเทศก์และหวัหน้าทวัร์นําเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั >-� ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั � ท่านจะเป็นเตียงเสริม . ท่าน) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ b
ในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 
. ท่าน จําเป็นตอ้งชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ  

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

อตัราค่าบริการนี� ไม ่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื�นร้องขอวีซ่าอีกครั�ง (เนื�องจากทาง

เวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื�นวีซ่าเข้าประเทศให้กับผู้เดินทางคนไทยที�พํานักในเวียดนามไม่เกิน �0 วนั) 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรบัชาวต่างชาติ ที�ไม่ได้รบัการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรบัท่านที�ทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารสําหรบัมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที�ของชาวต่างชาติที�เพ ิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ� าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

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

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

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง > ปี ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ท ั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ bในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที�สนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

 
เงื�อนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย �0 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมดัจําครั �งที� . ท่านละ 5,000 บาท หลงัจาก
ส่งเอกสารยนืยนัการจอง > วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวนัถ ัดไป ก่อนเวลา .@.00 น. เท่านั �น โดย
ระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางใน
พเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิ bไปตามระบบ 
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ตามลําดับ เนื�องจากทุกพเีรียด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจํากัด ยกเว ้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิz เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่านั �น  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย >0 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�บริษัทกําหนด ทาง
บริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ bยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ bไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ�ง
ก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง ./ วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ bในการเรียกเก็บค่า
ทวัร์เต็มจํานวน .00% 
 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปล ี�ยนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต่ �0 ว ันขึ�นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง *ในกรณีที�วันเดินทางตรงกบั

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน ?/ วัน* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ./->V วนั คืนเงนิ /0%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั cวเครื�องบิน โรงแรม 

และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า ./วนั ขอสงวนสทิธิ bไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั �งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ

ยกเลิกเที�ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื�อนการเดินทางในพเีรียดถดัไปให้กับลูกค้า โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ท ุกกรณี 

 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิความรบัผิดชอบใด ๆ  ท ั�งสิ�นในกรณีดงัต ่อไปนี�  

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ หรือ
กรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงหรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษัทฯ       

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรพัย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายที�เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเที�ยว
เอง 

- ตั cวเครื�องบินเป็นตั cวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื�อนวนั
เดินทางหรือคืนเงินได้ 

- หนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานอย่างน้อย @ เดือน บริษัทฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้ 

 
 
 



UPDATE 31/03/2023 

เงื�อนไขสําคญัอื�นๆที�ควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ�นตํ�า อย่างน้อย >0 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยนิดีที�จะประสานงาน 
เพื�อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ bในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพเีรียดวันอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ท ั �งนี� ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ
ทุกครั �งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

- กรณีที�ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต ั cวภายในประเทศ เช่น ต ั cวเครื�องบิน , ต ั cวรถทัวร์ , ต ั cวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื�อยืนยันกับเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที�สายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น ส ิ�งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื�อ
เช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย � ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ bในการไม่
รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งส ิ�น   

- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั �งก่อนการเดินทาง 
- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย w 

วนัก่อนการเดินทาง หรือต ั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื�อจัดเตรียมล่วงหน้า 
กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ�มเติม ทางบริษัทของสงวนสทิธิ bในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกบัผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื�อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที�หลงัจากชําระเงินกรณีที�ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที�ให้ทราบ 

- กรณีที�ออกบัตรโดยสาร (ต ั cว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ bในการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย � หรือ w วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ต ั cวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็น
กรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า @ เดือน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ ส ี�โมงเย็นก็จะเริ�มมดืแล้ว สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ .-> ช.ม. การเดินทางควรเผ ื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิมะ อาจลื�นได้ต้องใช้ความระมดัระว ังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที�สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกัน
แดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 



UPDATE 31/03/2023 

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ bเปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทางบริษัทจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสทิธิ b ไม่สามารถขอรบัเงนิคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ bในการไม่สามารถ
คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- กรณีที�ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ bไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มกีระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งส ิ�น ทางสายการบิน 
หรือ เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มสีทิธิ bไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั�นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระ
ทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนัด้วย พร้อมกับแจ้งมาที�บริษัท
เร็วที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที�บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ยงัไม่แ 
(ต ั cวเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่ม ีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ต ั cวเครื�องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิ bในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ซึ�งโดยส่วนใหญ่ตั cวเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร (ต ั cว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอสงวน
สทิธิ bในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที�สุดให้
ท่านได้นั �งด้วยกนั หรือ ใกล้กันให้มากที�สุด  

- ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับห้องพักในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ
ทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี�ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ � ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่าง
กนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกัน (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ bการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จ ัด ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั�งส ิ�นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผู้มอํีานาจของผู้จดักํากบัเท่านั�น 
- บริษัทขอสงวนสทิธิ b ในการไม่รับผ ิดชอบใดๆทั�งส ิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส ิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบริษัท  



UPDATE 31/03/2023 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ b ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งส ิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสทิธิ bในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามที�ท่านต้องการ  

- รายการนี�เป็นเพยีงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 
 

*เม ื�อท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท ่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมด นี�แล ้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 


