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CODE :  IVNFD12 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D 3N BY FD 

  

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 
นํ;าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื�อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลุมวงเงนิ 10,000 USD 
 
 
 



 

              

 

 

 

 

   

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก  พกัเดี�ยวเพิ�ม ที�น ั�ง หมายเหตุ 

5 – 8 พฤษภาคม 65 13,888  
 
 
 
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 

 
 
 
 
 
 

2,800 

25   

13 – 16 พฤษภาคม 65 14,888 25 

20 – 23 พฤษภาคม 65 14,888 25 

26 – 29 พฤษภาคม 65 14,888 25 

2 – 5 มถุินายน 65 15,888 25 

3 – 6 มถุินายน 65 15,888 25 

9 – 12 มถุินายน 65 14,888 25 

16 – 19 มถุินายน 65 14,888 25 

23 – 26 มถุินายน 65 14,888 25 

30 มถุินายน – 3 กรกฎาคม 65 13,888 25 

� FLIGHT:  
DEPARTURE:    FD644 DMK-HAN   18:30-20:20   
RETURN       :    FD645 HAN-DMK  20:50-22:40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              

 

 

 

 

   

 
 
 

15:00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ช ั;น3 เคาน์เตอร์
สายการบนิ Air Asia โดยมีเจา้หนา้ที/บรษัิทฯคอยตอ้นรับอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร  

 
 
 
 
 
 
 
18:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย 

ประเทศเวยีดนาม  โดย สายการบนิ AIR ASIA เที�ยวบนิที� FD644 
20:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นําท่านผ่านพธีิตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ/นที/เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย 

คํ�า  � รบัประทานอาหารคํ�า (มื;อที�1) เมนูเฝอเวยีดนาม 
ที�พกั : First Eden Hanoi / CWD Hanoi 3 * หรือโรงแรมระดับ
ใกลเ้คยีงกนั 
ชื/อโรงแรมที/ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง 
 
 
 

เชา้               � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื;อที�2) 
เดนิทางสู่ เมอืงซาปา ซึ/งตั Fงอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม
ใกลกั้บชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั Fงอยู่บนระดับ
ความสูงกว่าระดับนํFาทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี 
ที/นี/เป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวของเวียดนาม เป็นดนิแดน
แห่งขุนเขาที/มีความหลากหลายของชาติพันธ์ุมากที/สุดในเวียดนาม
ดว้ย ในอดีตเมืองนีFถูกพัฒนาขึFนเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั/งเศส 
สมัยที/เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั/งเศส นําท่านแวะร้าน OTOP 
เลือกซืFอสนิคา้ของฝากตามอัธยาศัย 

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื;อที�3) 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา หมู่บา้นชาวกลุ่มนอ้ย ชมวถีิชวีติ

ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนีFและชมแปลงนาขา้วแบบขั Fนบันได จากนัFนนําท่านชม ตลาดคนเดินซาปา 
จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนําสนิคา้มาขายท่ามกลางบรรยากาศที/หนาวเย็นและไอหมอก อสิระชอ้ปปิFงไดต้ามอัธยาศัย 

คํ�า  � รบัประทานอาหารคํ�า (มื;อที�4) เมนูพเิศษ ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล ไวนแ์ดงดาลดั 
ที�พกั : Sapa Charm / Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชื/อโรงแรมที/ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง 

วนัที�หนึ�ง         ท่าอากาศยานดอนเมอืง – ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย - เมอืงฮานอย                            � อาหาร  
เย็น      

วนัที�สอง       เมืองฮานอย – เมอืงซาปา - แวะรา้น OTOP - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดินซาปา     
                                                                                                                                              � อาหาร เชา้,เที�ยง,เย็น     



 

              

 

 

 

 

   

 
 
 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื;อที�5) 
นําท่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษ นั�งรถไฟวินเทจ  จากซาปาสู่สถานีกระเชา้ นําท่าน  พิชิตหลงัคาอินโดจนี 
กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไปและกระเชา้แลว้) ซึ/งเป็นเสมือน 

"หลังคาอนิโดจีน" โดยมีสถานีที/หุบเขาเมืองMuong Hoa ห่างจาก
เมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 กโิลเมตร เป็นระบบ
รถ กระเชา้สามสาย สายยาวที/สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. 
สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจากระดับนํFาทะเลราว 3,000 เมตร จากนัFนตอ้ง
ปีนบันไดอีก 600 ขั Fน เพื/อไปถึงยอดเขา รถกระเชา้แต่ละคันนั/งได ้
35 คน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดนิเทา้ขึFน
เขา ที/จะตอ้งใชเ้วลาเกือบทัFงวัน นําท่านเดินทางสู่ สะพานแกว้
มงักรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแกว้ใส
ที/แรกในเวียดนาม เหมาะสําหรับคนที/ชอบทา้ทายความสูง ซึ/ง
ความสูงของสะพานนีFสูงจากระดับนํFาทะเลประมาณ 2,000 เมตร สามารถรับนํFาหนักได ้ 3,000 คนในเวลา
เดียวกัน เพื/อความปลอดภัยจะอนุญาตใหอ้ยู่ไดสู้งสุดไม่เกิน 500 คนเท่านัFนในเวลาเดียวกัน บนสะพานนีF
ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเสน้ทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son ซึ/งเป็นเทือกเขา
ที/ยาวที/สุดในเวียดนามจากมุมสูง และมียังลฟิต์แกว้กลางแจง้สูงประมาณ 300 เมตรดว้ย 

เที�ยง       � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื;อที�6) บุฟเฟ่ต ์รา้น Hai Cang Fanxipan  
บ่าย        นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาวไก (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชั/วโมง) ระหว่างทางใหท่้านไดช้มทัศนียภาพ  

      สองขา้งทาง นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดก๊กเลีuยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที/อยู่ตดิชายแดนระหว่าง   
      เวียดนามและจีน จังหวัดลาวไก ที/นี/จะมีสนิคา้ทัFงของเวียดนามและของจีนใหน้ักท่องเที/ยวไดเ้ลือกซืFอ อาทเิช่น  
      เสืFอผา้ กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสนิคา้อีกมากมายหลายอย่าง ดา้นหนา้ก็จะมีผลไมข้องสด ขายอยู่ดว้ย 
      นักท่องเที/ยวสามารถเลือกชมและชมิผลไมส้ดๆ ไดที้/ตลาดแห่งนีFนอกจากนัFนยังสามารถเลือกซืFอเป็นของฝากได ้
      อีกดว้ย 

คํ�า        � รบัประทานอาหารคํ�า (มื;อที�7) 
      ที�พกั : Lao Cai Royal Hotel , Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
     ชื/อโรงแรมที/ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง 
 

วนัที�สาม       ซาปา – น ั�งรถไฟวนิเทจรางใหม่ – พชิติหลงัคาอนิโดจีน ฟานซปัิน - สะพานแกว้มงักรเมฆ – เมอืงลาวไก – 
ตลาดก๊กเลีuยว                                                                                                                        � อาหาร เชา้,เที�ยง,เย็น     
 



 

              

 

 

 

 

   

 
 
 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื;อที�8) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้านOtop เลือกซืFอสินคา้ของฝาก
ตามอัธยาศัย นําท่านชม วดัเฉนิก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที/อยู่
ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกลช้ดิกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย 
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื/น และบรรยากาศด ี จงึเป็นที/
นิยมของนักท่องเที/ยวทัFงที/ชื/นชมความงาม นําชม วดัหง็อกเซิน วัด
โบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ/งมี
ความเชื/อว่า เต่าตัวนีFคือเต่าศักดิfส ิทธิf 1 ใน 2 ตัวที/อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
แห่งนีFมาเป็นเวลาชา้นาน 

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื;อที�9) พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ SEN อาหาร
นานาชาต ิ
นําท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่ง
นีFมีตํานานกล่าวว่า ในสมัยที/  เวียดนามทําสงคราม สูร้บกับประเทศจีน 
กษัตรย์ิแห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะ
ทหารจากจีนไดส้ักที ทําใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทัย เมื/อไดม้าล่องเรือที/
ทะเลสาบแห่งนีFไดม้ีปาฏิหารย์ิเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ/งไดรั้บดาบวเิศษมาให ้
พระองค์ เพื/อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที/พระองค์ไดรั้บดาบมานัFน 
พระองค์ไดก้ลับไปทําสงครามอีกครัFงและไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจีน ทํา
ใหบ้า้นสงบสุข เมื/อเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองค์ไดน้ําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนีF นําท่าน อสิระชอ้ปปิ;ง ถนน 36 
สาย มีสนิคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสืFอผา้ รองเทา้ ของที/ ระลกึต่างๆ  

เย็น ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย  ประเทศเวียดนาม  เพื/อ
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย พิเศษแถมฟรี!! บริการขนมปังบัiนหมี/ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปังประจําชาติ
เวียดนาม ท่านละ1ชิFน 

20:50 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ AIR ASIA  เที�ยวบนิที�  FD645 
22:40 น.เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที�รฐับาลกําหนด แบบ “Test & Go” 
ยงัคงตอ้งทําการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพื�อรอผลการตรวจหาเชื;อโควดิ-19 แบบ RT-PCR ** 

Update 31/03/2565 
***************************** 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี/ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื/องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลี/ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพื/อใหท่้านท่องเที/ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
 
 

วนัที�ส ี�           เมอืงลาวไก – เมอืงฮานอย – แวะรา้น OTOP – วดัเฉนิก๊วก – วดัหง็อกเซิน – ทะเลสาบคนืดาบ - ช้อปปิ;ง
ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมอืง                                  � อาหาร เชา้,เที�ยง     
                                          



 

              

 

 

 

 

   

 
เงื�อนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงัคบัใช ้15 มนีาคม 2565 ) 

 
► ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย  
1. ผูเ้ดนิทางจําเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั/วโมงก่อนการเดนิทาง หรือ 
ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั/วโมงก่อนการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) นํามาใชใ้นการเช็คอนิบัตรโดยสารเครื/องบนิ ณ เคาท์เตอร์
สายการบนิ 
2. เด็กอายุตํ/ากว่า 12 ปี / ตั Fงครรภ์ / ผูสู้งอายุ 65 ปีขึFนไป ที/ยังไม่ฉีดวัคซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองที/ฉีดวัคซีนครบ 
และตอ้งมี RT-PCR ใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั/วโมงก่อนการเดินทางหรือมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั/วโมงก่อน
เดนิทาง 
3. ผูที้/หายจากโควดิแลว้โดยมีใบรับรองไม่เกนิ 6เดือน (นับตั Fงแต่วันที/ออกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดนิทาง) ภาษาอังกฤษ 
 
►ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนามจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  
ผูเ้ดนิทางตอ้งไดรั้บวัคซนีครบโดสแลว้อย่างนอ้ย 14 วันก่อนเดนิทาง สามารถเดนิทางไดใ้นวันที/ 15 และเข็มล่าสุดที/ฉีดไม่เกนิ 
6 เดือน หรือ 180วัน สามารถเขา้ไปท่องเที/ยวเวียดนามได ้ **ผูที้/ไดรั้บการฉีดวัคซนีสองชนิดที/แตกต่างกันจะถือว่าไดรั้บการ
ฉีดวัคซนีครบถว้น** 
► ประเทศเวยีดนาม ชนดิของวคัซนีโควด-19 ดงันี;  

� Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อย่างนอ้ย 2 เข็ม  
� Moderna (m-RNA-1273) อย่างนอ้ย 2 เข็ม  
� AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อย่างนอ้ย 2 เข็ม  
� Covishield อย่างนอ้ย 2 เข็ม  
� Sinopharm อย่างนอ้ย 2 เข็ม  
� Covaxin อย่างนอ้ย 2 เข็ม  
� Sinovac อย่างนอ้ย 2 เข็ม 
� Janssen 1 เข็ม 
� ผูท้ี�ไดร้บัการฉีดวคัซนีสองชนดิที�แตกต่างกนัจะถอืว่าไดร้บัการฉีดวคัซนีครบถ้วน อย่างนอ้ย 2 เข็ม 
X    วคัซนีนอกเหนอืรายการดา้นบนไม่สามารถเดินทางได ้

 
► เอกสารที�ตอ้งทําการเตรยีมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที/ไดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที/ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพรอ้ม) 
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที/ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ
พรอ้ม) 
4. หลักฐานการจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมที/จองตอ้งเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ 
ซึ/งรวมค่าตรวจหาเชืFอโควิด-19 แบบ RT-PCR ค่ารถไปรับจากสนามบินมายังโรงแรม และค่าชุดตรวจหาเชืFอโควิด-19 ดว้ย
ตนเองแบบ ATK (สามารถจองผ่านบรษัิททัวร์หรือท่านสามารถจองเองได)้  
5.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั/วโมงก่อนการเดนิทาง หรือ ATK 
ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั/วโมงก่อนการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 



 

              

 

 

 

 

   

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สําหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทดําเนินการให)้ 
ข ั;นตอนที� 1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสือเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (สําหรับชาวต่างชาตเิท่านัFน) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถว้น ตามขอ้กําหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated 

Certificateและ International Vaccinated Certificate) 
4. ประกันสุขภาพที/ครอบคลุมการรักษาโควดิในต่างประเทศวงเงนิ USD 50,000 (สําหรับชาวต่างชาตเิท่านัFน) 

ข ั;นตอนที� 2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass (บรษัิทดําเนินการให)้ เอกสารที/ตอ้งใชต้ามรายละเอียดขั Fนตอนที/1 
ลงทะเบียนอย่างนอ้ย 7 วันก่อนเดนิทางเขา้ประเทศไทย เมื/ออนุมัตแิลว้จะไดรั้บ Thailand Pass QR Code สําหรับการ
เดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ั;นตอนที� 3 : เมื�อเดนิทางถงึประเทศไทย 
1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeต่อเจา้หนา้ที/สนามบนิที/ท่านมาถงึ 
2.ผ่านกระบวนการพธีิตรวจคนเขา้เมือง และกรมควบคุมโรค 
3.ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที/รัฐบาลกําหนด Test and Go (TG) เงื/อนไข ดังนีF 
- เมื/อเดนิทางถงึสนามบนิที/ไทย มีรถโรงแรมมารับไปที/โรงแรม 
- รับการตรวจหาเชืFอโควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 
- เมื/อผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอา้ท์ออกจากโรงแรม และเดนิทางกลับได ้
- วันที/ 5 นับจากวันที/ถงึไทย ตรวจหาเชืFอโควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรายงานผลในแอปพลเิคชันหมอชนะ 

เงื�อนไขการให้บรกิาร 
► การเดนิทางคร ั;งนี;จะตอ้งมจีํานวน 15 ท่านขึ;นไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิทที/มีโปรแกรมใกลเ้คียงกัน 
- หรือเลื/อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจ้งใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 
วนั 
- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบริการเพิ/ม (ในกรณีที/ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

► ในกรณีที�ลูกคา้ต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ั;ง มฉิะนั;นทาง
บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั;งสิ;น  
► การจองทวัรแ์ละชําระค่าบริการ  
- กรุณาชําระค่ามดัจํา ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที/เหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัiวหรือวีซ่าออกใกลวั้นเดนิทางท่านจําเป็นตอ้ง
ชําระค่าทัวร์ส่วนที/เหลือตามที/บรษัิทกําหนดแจง้เท่านัFน 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนา้หนังสือเดนิทางตอ้งเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ/ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัFนทาง
บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
 
เงื�อนไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั Fงแต่ 30 วันขึFนไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายที/เกดิขึFนจรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดที/ลูกคา้ชําระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที/เกดิขึFนจรงิ(ถา้มี) 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิfยดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลกิทัวร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายที/เกดิขึFนจรงิ(ถา้มี) 



 

              

 

 

 

 

   

 *ค่าใชจ้่ายที/เกดิขึFนจรงิ เช่น ค่ามัดจําตัiวเครื/องบนิ โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจําเป็นอื/นๆ 
 
อตัราค่าบรกิารนี;รวม   
(บรษิทั ดําเนนิการให ้กรณียกเลกิทั;งหมด หรอือย่างใดอย่างหนึ�ง ไม่สามารถรฟีันด์เป็นเงนิหรอืการบรกิารอื�นๆได)้ 

1.  ค่าตัiวโดยสารเครื/องบนิไป-กลับ ชัFนประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้  )ตัiวกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที/นั/งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตัiวกรุ๊ปเท่านัFนไม่สามารถเลื/อนวัน
ได ้(  

2. ค่าที/พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที/ระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกลเ้คียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที/เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มีค่าใชจ้่ายพัก

เดี/ยวเพิ/ม) กรณีหอ้งพักในเมืองที/ระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บรษัิทขอจัดที/พักในเมือง
ใกลเ้คียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที/ระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้  
5. เจา้หนา้ที/บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
6. ค่านํFาหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื/อง 20 กโิลกรัม ถือขึFนเครื/องได ้ 7 กโิลกรัม และ

ค่าประกันวนิาศภัยเครื/องบนิตามเงื/อนไขของแต่ละสายการบนิที/มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสีย
ค่าปรับตามที/สายการบนิเรียกเก็บ กรณีตอ้งการซืFอเพิ/ม (ราคาต่อขา/ต่อท่าน) แจง้อย่างชา้ 10 วันก่อนเดนิทาง 
-20 กโิลกรัม 700 บาท     -25 กโิลกรัม 880 บาท 
-30 กโิลกรัม 1,460 บาท   -40 กโิลกรัม 2,140 บาท 

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชืFอโควดิ-19 หรือ
อุบัตเิหตุต่างๆ ซึ/งเกดิขึFนภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลที/ประกนัครอบคลุมการ
รักษาเท่านัFน (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื/นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ/งสามารถศกึษาขอ้มูลเพิ/มเตมิจากเจา้หนา้ที
ได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซืFอประกันเพิ/มวงเงนิคุม้ครอง เพิ/มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึ/งความคุม้ครอง
และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื/อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัFงนีFการทําประกันนีFจากบรษัิท  
มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที/ยว ที/บังคับใหบ้รษัิทนําเที/ยว ทําประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทาง
เท่านัFน แต่ทัFงนีF ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีท่าน
ตอ้งการซืFอความคุม้ครองเพิ/มเตมิสามารถแจง้ความประสงค์มาที/บรษัิทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํFามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศนําเที/ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราค่าบรกิารนี;ไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอื/นๆ ที/นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื/องดื/ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํFามันที/สายการบนิเรียกเก็บเพิ/มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัiวเครื/องบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที/จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที/โรงแรม 
7. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท /ท่าน สําหรับหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความประทับใจและนํFาใจจากท่าน  



 

              

 

 

 

 

   

8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั/วโมงก่อนการเดนิทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ 
ภายใน 24 ชั/วโมงก่อนการเดนิทาง 

9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที/โรงแรม AQ 1 คืน  และค่าตรวจหาเชืFอโควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรับส่งสนามบนิ  
เพื/อรอผลการตรวจหาเชืFอโควดิ-19 (ซึ/งบรษัิทมีแพคเกจเสรมิสําหรับท่านที/สนใจ)  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทั;งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทวัรท์ ั;งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือ
ว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั;งหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิfที/จะเลื/อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบรกิารขึFนในกรณีที/มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิfการเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ/ม หากสายการบนิมีการปรับขึFนก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิfในการเปลี/ยนเที/ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื/องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัFงสิFน หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ/งของผดิกฎหมาย ซึ/งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัFงสิFน หากเกดิสิ/งของสูญหาย อันเนื/องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที/ยวเอง  
6. เมื/อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัFงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื/อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัFงหมด  
7. รายการนีFเป็นเพียงขอ้เสนอที/ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัFงหนึ/ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที/พักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ/งอาจจะปรับเปลี/ยนตามที/ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื/องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที/เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี/ / ปลอดบุหรี/
ได ้โดยอาจจะขอเปลี/ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูที้/พัก ทัFงนีFขึFนอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัFน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัFงสิFนแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ีอํานาจของผูจ้ัดกํากับเท่านัFน 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื/องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที/ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที/ยว อันเนื/องมาจากการกระทําที/ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื/น ๆ   

 


