
 

 

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 

ฟานซิบัน  4 วัน 3 คืน 

สมัผสัความหนาวทีเ่วยีดนาม สดุฟิน ซาปา ฮานอย  
สมัผสัความสวยงามของธรรมชาต ิขนุเขา สายน า้ ทุง่นา และนาข ัน้บนัได  ซาปา เป็นเมอืงตากอากาศบน 

หบุเขาทีอ่ากาศเย็นสบายท ัง้ปี เทีย่วหมูบ่า้นชาวเขา ชมนาข ัน้บนัได ววิแบบพาโนรามา 

และไดน้ ัง่กระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปินั 

เยอืนเมอืงหลวงฮานอย  ชอ้ปป้ิงจใุจทีถ่นน 36 สาย  ฮานอย เยอืนสสุานโฮจมินิห ์เจดยีเ์สาเดีย่ว 

* พกัซาปา 1คนื ฮานอย 1 คนื ฮาลอง 1 คนื * ฟร ีWifi On BUS  * 

!! พเิศษสดุ เฝอเวยีดนาม + ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล +Sen Buffet อาหารนานาชาต ิ

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

พเิศษ!! ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดืเวยีดนาม คนละ 1 ตวั  



 

 

 

วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

31 ต.ค.-03 พ.ย.62 12,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  2,500฿ 

3,000 25  

07 – 10 พ.ย.62 13,888 3,000 25  

21 – 24 พ.ย.62 13,888 3,000 25  

28 พ.ย. – 01 ธ.ค.62 13,888 3,000 25  

12 – 15 ธ.ค.62 13,888 3,000 25  

19 – 22 ธ.ค.62 13,888 3,000 25  

02 – 05 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

09 – 12 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

16 – 19 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

23 – 26 ม.ค.63 13,888 3,000 25  

30 ม.ค. – 02 ก.พ.63  13,888 3,000 25  

06 – 09 ก.พ.63 13,888 3,000 25  

20 – 23 ก.พ.63 13,888 3,000 25  

23 – 26 ก.พ.63 13,888 3,000 25  

05 – 08 ม.ีค.63 13,888 3,000 25  

19 – 22 ม.ีค.63 13,888 3,000 25  

26 – 29 ม.ีค.63 13,888 3,000 25  

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:  TG560 BKK-HAN   07.45-09.35 
RETURN:         TG565 HAN-BKK   20.25-22.15 
 

วนัแรก           ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ -  ทา่อากาศยาน นอยไบ ฮานอย  - เมอืงซาปา - หมูบ่า้นชาวเขา 
Cat Cat Village - ตลาดคนเดนิซาปา                                           อาหารกลางวนั, เย็น 

04.30 น.       พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู  
 เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้

เครือ่ง (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทาง

เจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

07.45 น.        ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG560  
 **มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง** 
09.35 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงรับ

กระเป๋าและสัมภาระ นําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ จากนั้น นําท่าน
เดินทางขึ้นสู่ เมืองซาปา ระหว่างท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อัน
สวยงามของขนุเขา ทะเลหมอก และนาขัน้บันได ผ่านชนเผ่าตา่งๆสอง
ขา้งทาง  และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสดุๆ ชว่งหนา้หนาวของซาปา
จะมีโอกาสไดช้มและสัมผัสหมิะ เพราะซาปามีหมิะตกเกอืบทุกปี ไต่
ระดับความสงู คดเคี๊ ยวของเสน้ทาง ตามไหลเ่ขา  

 
เทีย่ง              บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  เมนพูเิศษ!! เฝอเวยีดนาม 
บา่ย นําทา่นเดนิทาง สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village  หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ดํา หมูบ่า้นชาวกลุม่นอ้ยดนูา

ข ัน้บนัไดของชาวเขา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได 
จากนัน้ นําทา่นชม ตลาดคนเดนิซาปา ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิน่ จะมชีาวเขาเผ่าตา่งๆนําสนิคา้
มาขายในยามเชา้ ทา่มกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอหมอก อสิระชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศัย  

ค า่                 บรกิารอาการค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนพูเิศษ !! ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวนแ์ดง 
พกัที ่:   Sapa Longde Hotel  หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง         น ัง่รถไฟวนิเทจ – พชิติหลงัคาอนิโดจนี(ฟานซปินั) – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – ชอ้ป
ป้ิงถนน 36 สาย                                                                      อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้               บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่)  

 นําทา่นสมัผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟวนิเทจ จากซาปาสูส่ถานีกระเชา้ 

นําท่าน พชิติหลงัคาอนิโดจนี กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขา

ฟานซปิัน (ราคารวมค่ารถไฟและกระเชา้ขึน้แลว้) ซึง่เป็นเสมือน 

"หลังคาอนิโดจนี" โดยมสีถานีทีห่บุเขาเมอืงหัว (Muong Hoa) ห่างจาก

เมอืงซาปาไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 กโิลเมตร 

เป็นระบบรถกระเชา้สามสาย สายยาวทีสุ่ด

ในเวยีดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานี

สดุทา้ยอยู่สงูจากระดับน้ําทะเลราว 3,000 

เมตร จากนัน้ตอ้งปีนบันไดอกี 600 ขัน้ 

เพือ่ไปถงึยอดเขารถกระเชา้แต่ละคันน่ังได ้

35 คน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี

เทียบกับการเดินเทา้ขึน้เขา ที่จะตอ้งใช ้

เวลาเกอืบทัง้วัน นําท่านชมจุดชมววิ

สงูสดุของหลังคาอนิโดจนี    

 
เทีย่ง              บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4)  

บา่ย              นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย จากนั้น นําท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 

ทะเลสาบแหง่นี้มตํีานานกลา่ววา่ ในสมัยทีเ่วยีดนามทําสงคราม สูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามได ้

สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้ักท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่

ไดม้าล่องเรือทีท่ะเลสาบแห่งนี้ไดม้ีปฎหิารยเ์ต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งไดร้ับดาบวเิศษมาใหพ้ระองค์ เพื่อทํา

สงครามกับประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานั้น พระองค์

ไดก้ลับไปทําสงครามอกีครัง้ และไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจนี ทํา

ใหบ้า้นสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ 

ทะเลสาบแหง่นี ้ 

 จากนัน้ นําทา่นชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาล

เจา้โบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวนี้คอืเต่า

ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้มาเป็นเวลาชา้นาน 

จากนัน้ เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ของที ่ระลกึตา่งๆ ฯลฯ  
 

ค า่                 บรกิารอาการค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  
พกัที ่ : Delight Hanoi / Sunries Hanoi หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่าม          สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์- ท าเนยีบประธานาธบิด ี- ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว  
                                                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 นําทา่นชม สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์ 
 (หมายเหตุ สุสานโฮจมินิหจ์ะปิดทุกวนัจนัทร์, วนัศุกร ์และ

ตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี แต่
สามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ วีรบุรุษตลอดกาลของชาว
เวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราช
ใหก้ับประเทศเวยีดนามภายในสสุานบรรจศุพทา่นประธานาธบิดี ซึง่
ไดทํ้าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอยา่งดไีมใ่หเ้น่าเป่ือย โดยมเีจา้หนา้ที่

ดแูลไวอ้ยา่งเขม้งวด จากนัน้ นําทา่นชมท าเนยีบประธานาธบิด ี ที่
ทางรัฐบาลเวยีดนามสรา้งใหท้่านโฮจมินิห์ แต่ท่านไม่อยู่แต่ท่าน
เลอืกทีจ่ะอยูบ่า้นไมห้ลังเล็ก ซึง่อยูห่ลังทําเนยีบแทน ทําเนียบแหง่นี้ 
จงึเป็นสถานทีร่ับแขกบา้นแขกเมอืงแทน  

 จากนัน้ นําทา่นชม บา้นพกัลุงโฮ ทีส่รา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้สงูมี
ใตถุ้นเหมอืนบา้นไทยสมัยก่อน เป็นทีพั่กผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้
บนเป็นหอ้งทํางานและหอ้งนอน  

 จากนัน้ นําท่านชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว วัดรปูทรงอกบัว ตัง้อยูก่ลาง
สระบวั วดัแหง่นี ้สรา้งขึน้ พุทธบชูาใหแ้ก ่เจา้แมก่วนอมิ โดยตํานาน
ไดก้ลา่ววา่ ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึง่อยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไมส่มหวังสักท ีจนคนืหนึง่
ไดส้บุนิเห็นพระโพธสิัตวก์วนอมิไดม้าปรากฎทีส่ระดอกบัวและไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค ์ หลังจากนัน้ไม่
นานพระองคก็์ไดม้พีระโอรส สมใจจงึไดส้รา้งวดัแหง่นีข้ ึน้กลางสระบวัเพือ่เป็นการขอบคณุพระโพธสิัตวก์วนอมิ 
จากนัน้ นําท่านชม วดัเฉนิก๊วก เป็นวัดจนีทีม่คีวามเกา่แกแ่ละมคีวามสําคัญกับประชาชนชาวเวยีดนามเป็น
อย่างมากตัง้อยู่ใจกลางเมืองและบรเิวณ ทะเลสาบตะวนัตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมือง
ฮานอย ภายในวัดมตีน้มหาโพธิท์ี่นําามาจากประเทศอนิเดยี และเจดยีห์ลายชัน้สําหรับไหวพ้ระเพือ่ความเป็น
สริมิงคลแกช่วีติ   

 
เทีย่ง              บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที ่7) เมนพูเิศษ !! บฟุเฟ่ต ์Sen อาหารนานาชาตกิวา่ 200 ชนดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย              นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮาลอง นําท่านเลือกชมและเลอืกช็อปของฝาก ณ รา้น OTOP จําหน่ายสนิคา้

พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม  
 จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า ไม ้

หอมแกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 
 
ค า่              บรกิารอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที ่8)  
 
ทีพ่กั  : Sea Star Halong / Kenny Halong Hotel หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

วนัทีส่ ี ่              ฮาลองเบย-์ถ า้นางฟ้า - สนามบนิสวุรรณภมู ิอาหารเชา้,เทีย่ง(บนเรอื) 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที9่)  

 จากนัน้ นําท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อล่องเรอืชมความ
งามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาด
โดยจติกรเอก ณ อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ย
ใหญก่วา่ 1969 เกาะ ไดร้ับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดย
องคก์ารยูเนสโกอา่วแห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมาย 
ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่ง
ตา่งๆทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ  

เทีย่ง             บรกิารอาหารเทีย่งบนเรือ (มือ้ที1่0)เมนูพเิศษ!!!
อาหารซฟีู้ ดบนเรอื 

 จากนัน้ นําท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย
ลว้นแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ําแห่งนี้เพิ่งถูก
คน้พบเมือ่ไมน่านมานี้ไดม้กีารประดับแสงสตีามผนังและมุม
ตา่งๆในถา้ซึง่บรรยากาศภายในถ้ําท่านจะชมความสวยงาม
ตามธรรมชาตทิี ่เสรมิเตมิแตง่ โดยมนุษยแ์สงสทีีล่งตัว ทํา
ใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทัง้รปูมังกรเสาค้ําฟ้า
ทั ้ง  4 เ สา  รูป ปีกอินทรีรูปนาง ฟ้ า  รูปคู่ รั กห นุ่มสาว 
พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึต่างๆตาม
อัธยาศัย จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู ่ฮานอย ระหวา่งทางนํา
ท่านเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ ร้าน OTOP 
จําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ  

 
20.25  น.       เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG565 **มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง** 
 
22.15  น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

********************************** 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ

, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง   

   บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท  

   กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณ ี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

 



 

 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซี

ซัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีก

เก็บ  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิททําไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ หรอืไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิททํา

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


	หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่...
	เงื่อนไขการให้บริการ
	1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
	- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
	- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
	- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม(ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง      บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
	2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
	3.การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
	- กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
	กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
	- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง
	- กรณีบริษัทต้องออกตั๋วหรือวีซ่าใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
	**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอ...
	4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
	เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ...
	5.อัตราค่าบริการนี้รวม
	1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
	2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกันหรือเมืองใกล้กันกรณีที่พักเต็มหรือช่วงไฮซีซั่น
	3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
	4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
	5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
	7.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
	6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
	1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
	2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
	3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
	4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
	5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
	6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
	7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
	1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
	2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
	3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
	4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
	5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
	6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
	7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเป็นเมืองใกล้เคียงกัน
	8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
	9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
	10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
	11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจาก...
	13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
	14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากก...



