
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 

1  กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง)-ฮานอย-จัตุรัสบาดงิห-์ทาํเนียบประธานาธิบดี- 

                บ้านพักลุงโฮดเจยด์เีสาเดยีว-ซาปา 
04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น2สนามบินดอนเมืองพบ

เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

06.40 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฮานอยประเทศเวียดนามโดยสายการบินแอรเ์อเชียเท่ียวบินท่ีFD642(06.40 

- 08.30)ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50ชั่วโมง 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศลุกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

นาํท่านสู่ตวัเมืองกรุงฮานอย(Hanoi)เมืองหลวงของเวียดนาม ท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปีซึ่งเมืองแห่งนี ้

ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณไ์ดอ้ย่างเหนียวแน่น มนตเ์สน่หเ์มืองเก่าท่ีดึงดดูใหน้กัท่องเท่ียวจาก

ทั่วโลกไดม้าเยือน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ขนมปัง(บ๋ันหม่ี) ขนมปังเวียดนามทีไ่ดร้บัอทิธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส 

หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" และนํา้ดืม่ (บรกิารบนรถ) 
นาํท่านชม จัตุรัสบาดิงห(์Ba Dinh Square)สถานท่ีท่ีท่านโฮจิมินหไ์ดอ้่านคาํประกาศอิสรภาพขอ

เวียดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวนัท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วนัชาติของเวียดนาม) หลงัจากตกเป็น

เมืองขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ ถึง 48 ปี จากนัน้นาํท่านชมทาํเนียบประธานาธิบด(ีPresidential Palace)



ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีรบัรองแขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสีเหลืองทัง้หลงั มีทหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มี

เชือกกั้นใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชมบ้านพักโฮจิมินหท่ี์เคยพาํนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 

บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ล่างโปร่งไม่มีผนงั เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก 

ชั้นบนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งทาํงาน และหอ้งนอน บา้นเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็น

ตวัอย่างท่ีดี จนไดร้บัการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนาํท่าน ชมวัดเจดียเ์สา

เดียว(One Pillar Pagoda)เรียกอีกช่ือว่าวดัแห่งรกั สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียว

ขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่ในสระบวัขนาดกลางรูปส่ีเหล่ียม ภายในประดิษฐาน รูปเจา้

แม่กวนอิมปางแสดงอภิหารมี 10 กร แตล่ะมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ!!!SEN BUFFET นานาชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา(Sapa)เมืองเล็กๆแห่งนีเ้ริ่มตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนระหว่างทาง

จะผ่านชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัไดท่ีสวยงามกวา้งใหญ่สวยงามใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 4-

5 ชม.เม่ือครัง้ท่ีฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.

2465 จากนัน้จงึเริม่มีชาวตา่งชาติมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยดุเป็นประจาํ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ 

และเริม่เป็นท่ีรูจ้กักนัในหมู่นกัท่องเท่ียว จงึทาํใหปั้จจบุนัท่ีน่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก

บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยู่บรเิวณนีก็้มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พืน้ท่ีในซาปาเต็มไปดว้ยนา

ขัน้บนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหลเ่ขาท่ีทอดตวัอย่างมีเสน่ห ์
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร       

  ทีพ่ัก Bamboo Hotel, Sapaหรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 

  (ทีพ่กับนเขาแห่งเมอืงซาปา เมอืงแห่งทะเลหมอก บรรยากาศธรรมชาตแิห่งขนุเขา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2  น่ังรถรางเมืองซาปา-ขึน้กระเช้าฟานซปัิน-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-นํา้ตกกั๊ตกั๊ต- 

                         โมอาน่า คาเฟ่ ถนนคนเดินซาปา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่าน น่ังรถรางเมืองซาปาจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้ เพ่ือขึน้ยอดเขาฟานซีปันระยะทาง

ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้งทาง เม่ือถึง

สถานีกระเชา้ 

 

 

 

นาํท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึน้สู่ยอดเขาฟานซิปันท่ามกลางมวลเมฆท่ีลอยละลอ่งอยู่รอบๆชม

ทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจดุชมวิวในระดบัความสงู 3,143 เมตรยอดเขาสงูสดุแห่งเวียดนามและ



ในภมูิภาคอินโดจีนจนไดร้บัการกลา่วขานว่า “หลงัคาแห่งอินโดจีน” (รวมค่าบริการขึน้รถรางจาก

สถานี M gallery ถงึ สถานีกระเช้า และรวมค่าขึน้กระเช้าฟานซีปัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินเทา้ชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village)ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวมง้ดาํและยังเป็น

หมู่บา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในบรรดาหมู่บา้นทัง้หมดของเมืองซาปาระหว่างทางเดินท่านจะไดพ้บกบัเหล่า

ชาวเขาและชมุชนเกษตรกรรมและการเพาะปลกูต่าง ๆ เพลิดเพลินไปกบัการถ่ายภาพความงดงาม

ของธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณท่ี์สดุนี ้หมู่บา้นกั๊ตกั๊ตลอ้มรอบดว้ยนาขา้วขัน้บนัไดบนหบุเขาท่ีสวยงาม, 

เนินเขาท่ีเขียวขจี และนํา้ตกท่ีสวยงาม ทาํใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีไดเ้ห็นทิวทศันท่ี์งดงามของซา

ปาตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรอืนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจาํหน่ายสินคา้พืน้เมือง ของท่ีระลกึ

แก่นักท่องเท่ียวหมู่บ้านเล็กๆแห่งนีย้ังมี นํ้าตกกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Waterfall)อันงดงามท่ีมีกังหัน



สาํหรบั ซึง่อยู่ใกล ้ๆ กนั ด่ืมดํ่าไปกบัวิถีชีวิตแบบทอ้งถ่ิน 

จากนั้นพาท่านเช็คอินแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA 

CAFÉ)จาํลองไฮไลทข์องท่ีเท่ียวแต่ละท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้ม

ไปดว้ยภเูขา  

นาํท่านอิสระช้อปป้ิงท่ีตลาดLove Marketตลาดคนเดินกลางคืน มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปป้ิง

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้พืน้เมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุ

ใจ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า สุดพเิศษ!! สุกีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลัด   

  ทีพ่ัก Bamboo Hotel, Sapaหรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 

  (ทีพ่กับนเขาแห่งเมอืงซาปา เมอืงแห่งทะเลหมอก บรรยากาศธรรมชาตแิห่งขนุเขา) 

  3            สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฮานอย-ทะเลสาปคนืดาบ-วัดหงอกเซนิ- 

                         ช้อปป้ิงถนน 36 สาย  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ของเมืองซาปา สะพานแก้ว”โหร่งมัย”(มังกรเมฆ)ราคา

ทวัรร์วมคา่เขา้ชม สะพานแกว้ใสแห่งนีเ้ป็นสะพานแกว้แห่งแรกของเวียดนามเหมาะสาํหรบัคนท่ีชอบ

ท้าทายความสูง ซึ่งความสูงของสะพานแห่งนี ้สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรจุด

ท่องเท่ียวใหม่ท่ียงัไม่ฮิต เพิ่งเปิดใหบ้ริการเม่ือเร็วๆนีมี้ลิฟตแ์กว้ขึน้ไป 300 เมตร เทียบเท่าตึก 100 

ชัน้ ใชเ้วลาขึน้ 2.30 นาที อเมซิ่งตรงท่ีสรา้งอยู่กับหนา้ผา ความสงูวดัจากพืน้ดินตรงจุดจอดรถคือ

548.5 เมตร พาเราวารป์ขึน้ไปดา้นบน แว๊บบบเดียวเท่านัน้ ก็ถึงประตสูวรรคแ์ลว้ดา้นบนมีทางเดิน

กระจกใสท่ีสรา้งย่ืนออกมาจากหนา้ผาไกลกว่า 50 เมตร ใหไ้ดว้ดัใจกนัไปเลย พรอ้มชมทศันียภาพ

ของเทอืกเขาหว่างเลียนเซิน 
 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 
 
 หลงัจากนัน้นาํทา่นเดินทางสู ่เมืองฮานอยใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ใหท้า่นได้

เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชาติทัง้ 2 ขา้งทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนามจากนัน้นาํ

ท่านชม ทะเลสาบคืนดาบซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมีชาวฮานอยและนกัท่องเท่ียวมา

นั่งพกัผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี ้ชมวัดหงอกเซินอยู่รมิทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะ

เล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย วดัโบราณบนเกาะ

เล็กๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ตัง้อยู่บนเนินหยก สามารถเดินขา้มจากฝ่ังไปยงัวดัโดยขา้มสะพาน

เทฮกุ ซึง่เป็นสะพานไมสี้แดงสดใส  ท่ีมีความหมายอนัไพเราะว่า สะพานแสงอาทิตยย์ามเชา้ เป็นจดุ

ถ่ายรูปท่ีนักท่องเท่ียวฮานอยมาถ่ายรูปกันมากท่ีสุด ภายในวดัประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณและ 

เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ โดยเช่ือกนัว่า เต่าตวันี ้คือเต่าศกัดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่ง

นีม้าเป็นเวลาชา้นาน ชาวเวียดนามมกัเดินทางมาสกัการะบูชาส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ ภายในวดัแห่งนีก้ันอยู่

เป็นประจาํ 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่าน อิสระช้อปป้ิง ถนน 36สายเป็นย่านโบราณท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นงานหตัถกรรมและ

สินคา้พืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของกรุงฮานอย ซึ่งปัจจบุนัมีประวติัยาวนานกว่า 600 ปี ท่ีเรียกช่ือแบบนี ้

เน่ืองมาจาก 36 อาชีพอนัเก่าแก่ท่ีทาํมาคา้ขายกนัในย่านนี ้เป็นย่านคา้ขายท่ีคกึคกัดว้ยสินคา้นานา

ชนิดทัง้ของกิน เสือ้ผา้ และของท่ีระลึกท่ีเป็นทัง้ผา้ไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินท่ีมีลวดลายปราณีต

สวยงามมากมาย โดยจะแบ่งออกเป็นถนนสายต่างๆ ทัง้ 36 สาย เช่นถนนเสือ้ผา้ก็จะเป็นเสือ้ผา้ทัง้

สาย ใหผู้ม้าเท่ียวฮานอยสามารถเดินเลือกซือ้เลือกชมกนัอย่างจใุจกนัไปเลย และเป็นย่านท่ีมีสินคา้

ราคาถกูใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร       

  (พเิศษเมนู อาหารเวียดนามต้นตาํหรับเฝอ,บั่นหอย,แหนมเนือง,ขนมเบือ้งญวน) 

ทีพ่ักHotel Hanoi Le Jardin Hotel & Spaหรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมทีพ่กัใหม่ ใจกลางเมอืงฮานอย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  4             ฮานอย-นิงหบ์งิ-ล่องเรือกระจาดจางอาน-สนามบนิฮานอย-กรุงเทพ 

                         (สนามบนิดอนเมือง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทกุท่านเดินทางสูนิ่งหบ์งิหเ์พ่ือล่องเรือจางอาน (น่ังเรือกระจาด) ซึง่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวภมูิ

ทศันค์วามงามทางธรรมชาติ ท่ีนกัทอ่งเท่ียวใชเ้ป็นจดุหมายปลายทางท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแห่งหนึง่ใน

เวยีดนาม และจา่งอานยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นฮาลองบกเน่ืองจากมีเขาหนิปนูและถํา้คลา้ยกบัท่ี

อา่วฮาลอง เป็นระบบนิเวศท่ีสาํคญั มีพนัธุพื์ชหายากและสตัวป่์าสงวนอาศยัอยู ่เป็นจาํนวนมาก นาํ

ท่านลอ่งเรอืชมบรรยากาศผ่านถํา้ ธรรมชาติภเูขาหินปนูชมทศันียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่ 

สลบัซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา งามเกินบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูไก่อบหอ่ข้าวเหนียว ต้นตาํหรับราชัง 

นาํทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอยเพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารใยสนามบนิเมนูเฝอไก่ เวียดนาม 

20.50 น.           ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD645(ใช้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 



22.40 น. เดินทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

กาํหนดการเดนิทาง 
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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์

กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางทอ่งเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบรกิาร และหมายเหตุ

ทัง้หมดอยา่งละเอียดทกุขอ้ เพ่ือประโยชนข์องท่านเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่าน และบรษัิทฯ 

เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระเงนิมดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมายเหตุ

ท่ีบรษัิทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ทา่น** 

**สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง3เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้** 

อัตรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass)แบบหมู่คณะ/คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 

2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรอืเทียบเท่า 

4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ 

5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบตุามรายการ 

6. คา่ประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ2,000,000บาทและคา่รกัษาพยาบาล200,000บาทไม่

คุม้ครองโรคประจาํตวัหรอืโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเง่ือนไข

แห่งกรมธรรมฯ์ 



7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง.  

กรมธรรม)์ 

8.  นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ทา่น 

9.  คา่นํา้หนกักระเป๋า (นํา้หนัก 20 กิโลกรัม) 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2.  ภาษีหกัณท่ีจา่ย3%และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆเช่นคา่โทรศพัท,์คา่ซกัรดี,มินิบารแ์ละทีวชี่องพิเศษฯลฯ 

4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมสั่งพเิศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

6. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ1,000บาทตลอดการเดินทาง 

(สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึง่พอใจในการบรกิาร) 

การจองและการชาํระ 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมัดจาํแลว้เท่านัน้ส่วนท่ี

เหลือชาํระ 30 วนักอ่นการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ชาํระสว่นท่ีเหลือ 40 วนักอ่นการเดินทาง 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการสาํรองท่ีนั่งภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 

คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ 

-ยกเลิกการเดินทาง45วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย(ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง30วนัคืนมดัจาํ 100%(หกัค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบนิ/ค่ามัดจาํโรงแรม

เป็นต้น) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง15–29 วนัคืนมดัจาํ 50%(หกัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงค่ามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบนิ/ค่ามัดจาํ

โรงแรมเป็นต้น) 



-ยกเลิกก่อนการเดินทาง0-15วนัหกัคา่ใชจ้า่ย100%ของราคาทวัร ์

-ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้่าย100%  

 

หมายเหตุสาํคัญเพิม่เติม 

1.  บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยัอาทกิารลา่ชา้

ของสายการบิน,การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขา

ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้

2. บรษัิท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรอืยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบิด, 

แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆฯลฯท่ีไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ไดท้ัง้นีท้างบรษัิทจะ

คาํนงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นสาํคญั 

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 

ทรพัยสิ์นสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯจะไม่

สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี 

4.  บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้

เดินทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรอืเน่ืองจากเหตผุลหรอืความผิดของตวัท่านเอง 

5.  บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรอืไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เด็กอายตุ ํ่ากวา่2ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิลแชร์

หรอืบคุคลท่ีไม่สามารถดแูลตวัเองไดฯ้ลฯกรุณาแจง้บรษัิทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุป๊เดินทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร

บางรายการหรอืยกเลิกไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจงึคาํนงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น

สาํคญั 

ต๋ัวเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั

ท่านจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ 

2. ทางบรษัิทฯไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครือ่งบินเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่วา่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครื่องบินซึง่มีคา่ใชจ้่ายประมาณ3,000–10,000

บาทแลว้แตส่ายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 



3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษัิทฯไดท้าํการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง

ตอ้งเป็นผูร้อเงนิ Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงนิ Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแตร่ะบบของสาย

การบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด 

4. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงนิเพิม่เติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน 

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุป๊ขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึง่ทางบรษัิทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรอืกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัรน์ัน้

สามารถออกเดินทางไดแ้นน่อนมิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

7. ท่ีนั่ง LongLegทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด 

8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรอืถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกวา่กาํหนด

ท่านจะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 

10.  ทางบรษัิทฯไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

 

โรงแรมทีพ่กั 

1. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษัิทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใช้

ในระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบรษัิทการนัตีวา่ไดพ้กัแนน่อน) 

2. สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง3เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ 

3. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู(่Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ3ท่าน/3เตียง(TripleRoom)หอ้งแตล่ะประเภทจะไม่ติดกนัหรอือยู่

คนละชัน้  

4. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ(TradeFair)เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี)ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ

เหมาะสม 

5. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

 

สาํหรับผู้เดินทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศเวยีดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30วนั 

 


