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 กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง)-ฮานอย-จัตุรัสบาดงิห-์ท าเนียบประธานาธิบด-ีบ้านพกัลุงโฮ 
  วัดเจยด์เีสาเดยีว-ซาปา 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 2 สนามบินดอนเมืองพบ
เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

06.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอรเ์อเชียเท่ียวบินท่ี FD642 

(06.40 - 08.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศลุกากรตามขัน้ตอน (เวลาท้องถิน่ประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิน่ประเทศไทย) 
 นาํทา่นสูต่วัเมืองกรุงฮานอย(Hanoi) เมืองหลวงของเวียดนาม ท่ีมีอายกุว่า 1,000 ปี ซึ่งเมืองแห่งนี ้

ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณไ์ดอ้ย่างเหนียวแน่น มนต์เสน่หเ์มืองเก่าท่ีดงึดดูใหน้กัท่องเท่ียวจาก
ทั่วโลกไดม้าเยือน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ขนมปัง(บ๋ันหมี่) ขนมปังเวียดนามทีไ่ดร้บัอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส 
หรือเรียกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" และน า้ดืม่ (บริการบนรถ) 



 
 
 
 
 
 

นาํท่านชม จัตุรัสบาดิงห(์Ba Dinh Square) สถานท่ีท่ีท่านโฮจิมินหไ์ดอ้่านคาํประกาศอิสรภาพขอ

เวียดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวนัท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วนัชาติของเวียดนาม) หลงัจากตกเป็น
เมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ ถึง 48 ปี จากนัน้นาํท่านชมท าเนียบประธานาธิบดี(Presidential Palace) 
ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีรบัรองแขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสีเหลืองทัง้หลงั มีทหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มี
เชือกกัน้ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชมบ้านพักโฮจิมินห ์ท่ีเคยพาํนกัอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 
บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั ยกพืน้ดว้ยเสาสูง ชัน้ล่างโปร่งไม่มีผนงั เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก 
ชัน้บนสุดเป็นห้องสมุด หอ้งทาํงาน และห้องนอน บา้นเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็น
ตวัอย่างท่ีดี จนไดร้บัการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนัน้นาํท่าน ชมวัดเจดียเ์สา



 
 
 
 
 
 

เดียว(One Pillar Pagoda) เรียกอีกช่ือว่าวดัแห่งรกั สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียว
ขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่ในสระบวัขนาดกลางรูปส่ีเหล่ียม ภายในประดิษฐาน รูปเจา้
แมก่วนอิมปางแสดงอภิหารมี 10 กร แตล่ะมือถือของมงคลรวม 8 อยา่ง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ!!! SEN BUFFET นานาชาต ิ

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา(Sapa) เมืองเล็กๆแห่งนีเ้ริ่มตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนระหว่างทาง
จะผา่นชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัไดท่ีสวยงามกวา้งใหญ่สวยงาม ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 4-
5 ชม. เม่ือครัง้ท่ีฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.

2465 จากนัน้จงึเริ่มมีชาวตา่งชาตมิาพกัผอ่นในชว่งวนัหยดุเป็นประจาํ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ 
และเริ่มเป็นท่ีรูจ้กักนัในหมูน่กัทอ่งเท่ียว จึงทาํใหปั้จจบุนัท่ีน่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก
บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยู่บริเวณนีก็้มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พื ้นท่ีในซาปาเต็มไปดว้ยนา
ขัน้บนัไดทา่มกลางท่ีลาดไหลเ่ขาท่ีทอดตวัอย่างมีเสนห่ ์



 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร       
  ทีพั่ก Bamboo Hotel, Sapa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 
  (ทีพ่กับนเขาแหง่เมืองซาปา เมืองแหง่ทะเลหมอก บรรยากาศธรรมชาตแิหง่ขนุเขา) 



 
 
 
 
 
 

 2   น่ังรถรางเมืองซาปา-ขึน้กระเช้าฟานซิปัน-หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต-น ้าตกก๊ัตก๊ัต-โมอาน่า คาเฟ่
 ถนนคนเดนิซาปา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่าน น่ังรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้ เพ่ือขึน้ยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้งทาง เม่ือถึง
สถานีกระเชา้ 
นาํทา่น น่ังกระเช้าไฟฟ้าเพือ่ขึน้สู่ยอดเขาฟานซิปัน ทา่มกลางมวลเมฆท่ีลอยละล่องอยู่รอบๆชม



 
 
 
 
 
 

ทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดบัความสูง 3,143 เมตร ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม
และในภมูิภาคอินโดจีนจนไดร้บัการกล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอินโดจีน” (รวมค่าบริการขึน้รถราง 

จากสถานี M gallery ถงึ สถานีกระเช้า และรวมค่าขึน้กระเช้าฟานซีปัน)   

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินเทา้ชม หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต (Cat Cat Village) ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวมง้ดาํและยงัเป็น
หมูบ่า้นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในบรรดาหมู่บา้นทัง้หมดของเมืองซาปาระหว่างทางเดินท่านจะไดพ้บกบัเหล่า
ชาวเขาและชมุชนเกษตรกรรมและการเพาะปลกูตา่ง ๆ เพลิดเพลินไปกบัการถ่ายภาพความงดงาม
ของธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณท่ี์สดุนี ้หมูบ่า้นกั๊ตกั๊ตลอ้มรอบดว้ยนาขา้วขัน้บนัไดบนหบุเขาท่ีสวยงาม, 
เนินเขาท่ีเขียวขจี และนํา้ตกท่ีสวยงาม ทาํใหน้กัทอ่งเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีไดเ้ห็นทิวทศันท่ี์งดงามของซา



 
 
 
 
 
 

ปา ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจาํหน่ายสินคา้พื ้นเมือง ของท่ี
ระลึกแก่นกัท่องเท่ียว หมู่บา้นเล็กๆแห่งนีย้งัมี น ้าตกก๊ัตก๊ัต (Cat Cat Waterfall) อนังดงามท่ีมี
กงัหนัสาํหรบั ซึ่งอยูใ่กล ้ๆ กนั ด่ืมดํ่าไปกบัวิถีชีวิตแบบทอ้งถ่ิน 

จากนัน้พาท่านเช็คอินแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA 



 
 
 
 
 
 

CAFÉ)  จาํลองไฮไลทข์องท่ีเท่ียวแตล่ะท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้ม

ไปดว้ยภเูขา  
นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดLove Market ตลาดคนเดินกลางคืน มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้พืน้เมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถช้อปป้ิงใหอ้ย่างจุ
ใจ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า สุดพเิศษ!! สุกีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลัด   
  ทีพั่ก Bamboo Hotel, Sapa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 
  (ทีพ่กับนเขาแหง่เมืองซาปา เมืองแหง่ทะเลหมอก บรรยากาศธรรมชาตแิหง่ขนุเขา) 
 
 



 
 
 
 
 
 

  3    สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฮานอย-ทะเลสาปคนืดาบ-วัดหงอกเซนิ-ช้อปป้ิงถนน 36 สาย  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมนาํทา่นเดินทางไปสถานท่ีทอ่งเที่ยวใหมข่องเมืองซา
ปา สะพานแกว้”โหรง่มยั”(มงักรเมฆ) ราคทวัรร์วมค่าเขา้ชม สะพานแกว้ใสแห่งนีเ้ป็นสะพาน
แกว้แห่งแรกของเวียดนามเหมาะสาํหรบัคนท่ีชอบทท้ายความสงู ซึง่ความสงูของสะพานแห่ง
นีส้งูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร จดุทอ่งเที่ยใหมท่ี่ยงัไมฮ่ิต เพิ่งเปิดใหบ้รกิารเมื่อ
เรว็ๆนี ้มีลฟิตแ์กว้ขึน้ไป 300 เมตร เทียบเทา่ตกึ 100 ชัน้ ใชเ้วลขึน้ 2.30 นาที อเมซิ่งตรงท่ี
สรา้งอยู่กบัหนา้ผา ความสงูวดัจากพืน้ดนิตรงจดุจอดรถคือ 548.5 เมตรพาเราวารป์ขึน้ไป
ดา้นบน แว๊บบบเดียวเท่านัน้ ก็ถึงประตสูวรรคแ์ลว้ ดา้นบนมทีางเดนิกระจกใสท่ีสรา้งย่ืน
ออกมาจากหนา้ผาไกลกว่า 50 เมตร ใหไ้ดว้ดัใจกนัไปเลย พรอ้มชมทศันียภาพของเทือกเขา
หว่างเลียนเซนิ 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร       

 หลงัจากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ใชร้ะยะเวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ใหท้่าน
ไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชาติทัง้ 2 ขา้งทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนามจากนัน้
นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ  ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ
นกัท่องเท่ียวมานั่งพกัผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี ้ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบน
เกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลกัษณอ์ย่างหนึ่งของกรุงฮานอย วดั
โบราณบนเกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ตัง้อยูบ่นเนินหยก สามารถเดินขา้มจากฝ่ังไปยงัวดัโดย
ขา้มสะพานเทฮุก ซึ่งเป็นสะพานไมสี้แดงสดใส  ท่ีมีความหมายอนัไพเราะว่า สะพานแสงอาทิตย์
ยามเชา้ เป็นจดุถ่ายรูปท่ีนกัทอ่งเท่ียวฮานอยมาถ่ายรูปกนัมากท่ีสดุ ภายในวดัประกอบดว้ย ศาลเจา้
โบราณและ เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ โดยเช่ือกนัว่า เตา่ตวันี ้คือเตา่ศกัดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ใน

ทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน ชาวเวียดนามมกัเดินทางมาสกัการะบชูาสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ภายในวดั
แหง่นีก้นัอยูเ่ป็นประจาํ 



 
 
 
 
 
 

จากนัน้นาํท่าน อิสระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่านโบราณท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นงานหัตถกรรม
และสินคา้พืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย ซึ่งปัจจุบนัมีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี ท่ีเรียกช่ือ
แบบนี ้เน่ืองมาจาก 36 อาชีพอนัเก่าแก่ท่ีทาํมาคา้ขายกันในย่านนี ้เป็นย่านคา้ขายท่ีคึกคกัดว้ย
สินค้านานาชนิดทั้งของกิน เสือ้ผ้า และของท่ีระลึกท่ี เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินท่ีมี
ลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย โดยจะแบง่ออกเป็นถนนสายตา่งๆ ทัง้ 36 สาย เช่นถนนเสือ้ผา้ก็
จะเป็นเสือ้ผา้ทัง้สาย ใหผู้ม้าเท่ียวฮานอยสามารถเดินเลือกซือ้เลือกชมกนัอย่างจใุจกันไปเลย  และ
เป็นยา่นท่ีมีสินคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลือกสรรมากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร        
  (พเิศษเมนู อาหารเวียดนามต้นต าหรับ เฝอ,บ่ันหอย,แหนมเนือง,ขนมเบือ้งญวน) 

ทีพั่ก Hotel Hanoi Le Jardin Hotel & Spa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



 
 
 
 
 
 

(โรงแรมทีพ่กัใหม่ ใจกลางเมืองฮานอย)  



 
 
 
 
 
 

   4    ฮานอย-นิงหบ์งิ-ล่องเรือกระจาดจางอาน-สนามบนิฮานอย-กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทกุทา่นเดนิทางสูนิ่งหบ์ิงห ์เพ่ือล่องเรือจางอาน (น่ังเรือกระจาด) ซึ่งเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวภมูิ

ทศันค์วามงามทางธรรมชาติ ท่ีนกัท่องเท่ียวใชเ้ป็นจดุหมายปลายทางท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแหง่หนึ่งใน
เวียดนาม และจา่งอานยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น ฮาลองบก เน่ืองจากมีเขาหินปนูและถํา้คลา้ยกบั



 
 
 
 
 
 

ท่ีอา่วฮาลอง เป็นระบบนิเวศท่ีสาํคญั มีพนัธุพื์ชหายากและสตัวป่์าสงวนอาศยัอยู่ เป็นจาํนวนมาก 
นาํทา่นล่องเรือชมบรรยากาศผา่นถํา้ ธรรมชาตภิเูขาหินปนู ชมทศันียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่ 
สลบัซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา งามเกินบรรยาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูไก่อบห่อข้าวเหนียว ต้นต าหรับราชัง 
นาํทานเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย  เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารใยสนามบิน เมนูเฝอไก่ เวียดนาม 
20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD645 (ใช้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)   
22.40 น. เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 20-23 ตลุาคม 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 27-30 ตลุาคม 65  17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 05-08 พฤศจิกายน 65 16,999.- 16,999.- 5,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 10-13 พฤศจิกายน 65 16,999.- 16,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 12-15 พฤศจิกายน 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 17-20 พฤศจิกายน 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 24-27 พฤศจิกายน 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 26-29 พฤศจิกายน 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
เสาร-์องัคาร 03-06 ธนัวาคม 65 19,999.- 19,999.- 5,000.- 
อาทิตย-์พธุ 11-14 ธนัวาคม 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
เสาร-์องัคาร 17-20 ธนัวาคม 65 18,999.- 18,999.- 5,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 22-25 ธนัวาคม 65 18,999.- 18,999.- 5,000.- 
พธุ-เสาร ์ 28-31 ธนัวาคม 65 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 14-17 มกราคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 



 
 
 
 
 
 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 26-29 มกราคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 02-05 กมุภาพนัธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 04-07 กมุภาพนัธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 09-12 กมุภาพนัธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 11-14 กมุภาพนัธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 16-19 กมุภาพนัธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์พธุ 18-21 กมุภาพนัธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 23-26 กมุภาพนัธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 25-28 กมุภาพนัธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
เสาร-์องัคาร 04-07 มีนาคม 66 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 09-12 มีนาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
เสาร-์องัคาร 11-14 มีนาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 16-19 มีนาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
เสาร-์องัคาร 18-21 มีนาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 23-26 มีนาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 24-27 มีนาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 25-28 มีนาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 30 มีนาคม - 02 เมษายน 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 06-09 เมษายน 66 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 08-11 เมษายน 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
องัคาร-ศกุร ์ 11-14 เมษายน 66 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

พธุ-เสาร ์ 12-15 เมษายน 66 21,999.- 21,999.- 5,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 13-16 เมษายน 66 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 14-17 เมษายน 66 20,999.- 20,999.- 5,000.- 
เสาร-์องัคาร  22-25 เมษายน 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 



 
 
 
 
 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร ์และชาํระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมายเหตุ
ท่ีบรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 
**สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 200,000บาท

ไมคุ่ม้ครอง โรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉัยวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตาม
เง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

7.     คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
             กรมธรรม)์ 
8.     นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     คา่นํา้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  
3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิกาํหนด  
6. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 



 
 
 
 
 
 

(สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึ่งพอใจในการบริการ) 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้  ส่วนท่ี

เหลือชาํระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ชาํระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการสาํรองท่ีนั่งภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจาํ 100% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจาํ 50% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้า่ย100%  
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้

ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ
บนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ



 
 
 
 
 
 

ระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้าง
บรษิัทจะคาํนงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นสาํคญั  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้ 
เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใช้
หนงัสือ เดนิทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิล

แชร ์หรือบคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร
บางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึคาํนงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
สาํคญั 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั

ทา่น จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครื่องบนิซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้าํการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนิน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเตมิโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 



 
 
 
 
 
 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบนิเป็นผูก้าํหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้าํหนดหากทา่นมีนํา้หนกัเกินกวา่กาํหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษิัทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯ จะใช้

ในระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแนน่อน)  
2. สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
3. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนั
หรืออยูค่นละชัน้  

4. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

5. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้า่นจะตอ้งนาํ
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 
ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 30 วนั 
 


