
 

              
 

 

 

 

   

1 VNFD12 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D 3N BY FD 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
CODE : VNFD12 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D 3N BY FD 

  

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลมุวงเงนิ 10,000 USD 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

5 – 8 พฤษภาคม 65 13,888  

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

 

 

 

 

 

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 มถินุายน 65 15,888 25 

3 – 6 มถินุายน 65 15,888 25 

9 – 12 มถินุายน 65 14,888 25 

16 – 19 มถินุายน 65 14,888 25 

23 – 26 มถินุายน 65 14,888 25 

30 มถินุายน – 3 กรกฎาคม 65 13,888 25 



 

              
 

 

 

 

   

2 VNFD12 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D 3N BY FD 
 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:    FD644  DMK-HAN   18:30-20:20   

RETURN       :    FD645 HAN-DMK  20:50-22:40  

 

 

 

 

15:00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ อาคาร1 ช ัน้3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ Air Asia โดยมี

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร  

18:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย  เมืองฮานอย 

ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD644 

20:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย น าทา่นผา่นพธิตีรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนามเท่ากับประเทศไทย) น า

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที1่) เมนูเฝอเวยีดนาม 

ทีพ่กั : First Eden Hanoi / CWD Hanoi 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

 

 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่) 

เดนิทางสู ่เมอืงซาปา ซึง่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนาม

ใกลกั้บชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตัง้อยู่บนระดับ

ความสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี 

ทีน่ี่เป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มอืงหนาวของเวยีดนาม เป็นดนิแดน

แห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาตพัินธุ์มากที่สุดในเวียดนาม

ดว้ย ในอดตีเมอืงนี้ถูกพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรั่งเศส 

สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส น าท่านแวะรา้น OTOP 

เลอืกซือ้สนิคา้ของฝากตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village  หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า หมูบ่า้นชาวกลุม่นอ้ย ชมวถิชีวีติ

ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได จากนัน้น าท่านชม ตลาดคนเดนิซาปา 

จะมชีาวเขาเผา่ตา่งๆน าสนิคา้มาขายทา่มกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอหมอก อสิระชอ้ปป้ิงไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่) เมนูพเิศษ ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล ไวนแ์ดงดาลดั 

ทีพ่กั : Sapa Charm / Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - เมอืงฮานอย                             อาหาร  
เย็น      

วนัทีส่อง       เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา - แวะรา้น OTOP - หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดนิซาปา     
                                                                                                                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      
 



 

              
 

 

 

 

   

3 VNFD12 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D 3N BY FD 
 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม13,888 (มือ้ที5่) 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟวนิเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเชา้ น าท่าน  พชิติหลงัคาอนิโดจนี 

กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซปิัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไปและกระเชา้แลว้) ซึง่เป็นเสมือน 

"หลังคาอนิโดจนี" โดยมสีถานีทีหุ่บเขาเมอืงMuong Hoa ห่างจาก

เมอืงซาปาไปทางทศิ ตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 กโิลเมตร เป็นระบบ

รถ กระเชา้สามสาย สายยาวทีส่ดุในเวยีดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. 

สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนัน้ตอ้ง

ปีนบันไดอกี 600 ขัน้ เพื่อไปถงึยอดเขา รถกระเชา้แต่ละคันน่ังได ้

35 คน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีเทยีบกับการเดนิเทา้ขึน้

เขา ที่จะตอ้งใชเ้วลาเกือบทัง้วัน น าท่านเดนิทางสู่ สะพานแกว้

มงักรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแกว้ใส

ที่แรกในเวียดนาม เหมาะส าหรับคนทีช่อบทา้ทายความสูง ซึง่

ความสงูของสะพานน้ีสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร สามารถรับน ้าหนักได ้3,000 คนในเวลา

เดยีวกัน เพื่อความปลอดภัยจะอนุญาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุไม่เกนิ 500 คนเท่านัน้ในเวลาเดยีวกัน บนสะพานน้ี

ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของเสน้ทาง O Quy Ho Pass และเทอืกเขา Hoang Lien Son ซึง่เป็นเทอืกเขา

ทีย่าวทีส่ดุในเวยีดนามจากมมุสงู และมยีังลฟิตแ์กว้กลางแจง้สงูประมาณ 300 เมตรดว้ย 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) บฟุเฟ่ต ์รา้น Hai Cang Fanxipan  

บา่ย        น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนียภาพ  

      สองขา้งทาง น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกก๊เลีย๊ว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดทีอ่ยูต่ดิชายแดนระหวา่ง   

      เวยีดนามและจนี จังหวัดลาวไก ทีน่ี่จะมสีนิคา้ทัง้ของเวยีดนามและของจนีใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ลอืกซือ้ อาทเิชน่  

      เสือ้ผา้ กระเป๋า ของเลน่เด็ก และสนิคา้อกีมากมายหลายอยา่ง ดา้นหนา้ก็จะมผีลไมข้องสด ขายอยูด่ว้ย 

      นักทอ่งเทีย่วสามารถเลอืกชมและชมิผลไมส้ดๆ ไดท้ีต่ลาดแหง่นี้นอกจากนัน้ยังสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากได ้

      อกีดว้ย 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที7่) 

      ทีพ่กั : Lao Cai Royal Hotel , Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม       ซาปา – น ัง่รถไฟวนิเทจรางใหม ่– พชิติหลงัคาอนิโดจนี ฟานซปินั - สะพานแกว้มงักรเมฆ – เมอืงลาวไก – 
ตลาดกก๊เลีย๊ว                                                                                                                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                     
 



 

              
 

 

 

 

   

4 VNFD12 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D 3N BY FD 
 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย แวะรา้นOtop เลือกซือ้สนิคา้ของฝาก

ตามอัธยาศัย น าท่านชม วดัเฉนิกว๊ก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดทีอ่ยู่

ใจกลางเมอืงของเวยีดนาม ใกลช้ดิกับทะเลสาบตะวันตกของเมอืงฮานอย 

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมจนีโบราณ มคีวามร่มรืน่ และบรรยากาศด ีจงึเป็นที่

นิยมของนักท่องเที่ยวทัง้ที่ชื่นชมความงาม น าชม วดัหง็อกเซนิ วัด

โบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญซ่ึง่มี

ความเชือ่ว่า เต่าตัวนี้คอืเต่าศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยู่ในทะเลสาบ

แหง่นี้มาเป็นเวลาชา้นาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่) พเิศษ! บุฟเฟ่ต ์SEN อาหาร

นานาชาต ิ

น าทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่

นี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่  เวียดนามท าสงคราม สูร้บกับประเทศจีน 

กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะ

ทหารจากจีนไดส้ักท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าล่องเรือที่

ทะเลสาบแห่งนี้ไดม้ีปาฏหิารยิ์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งไดร้ับดาบวเิศษมาให ้

พระองค ์เพือ่ท าสงครามกับประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับดาบมานัน้ 

พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกีครัง้และไดร้ับชัยชนะเหนือประเทศจนี ท า

ใหบ้า้นสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี้ น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิง ถนน 36 

สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที ่ระลกึตา่งๆ  

เย็น ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย เมอืงฮานอย  ประเทศเวยีดนาม เพื่อ

เดนิทางกลับสู่ประเทศไทย พเิศษแถมฟรี!! บรกิารขนมปังบ๋ันหมี ่หรือ แซนด์วชิเวยีดนาม เป็นขนมปังประจ าชาติ

เวยีดนาม ทา่นละ1ชิน้ 

20:50 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD645 

22:40 น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR ** 

Update 31/03/2565 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร 

หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงัคบัใช ้15 มนีาคม 2565 ) 

 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

1. ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง หรอื 

ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) น ามาใชใ้นการเช็คอนิบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

2. เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูสู้งอายุ 65 ปีขึน้ไป ทีย่ังไม่ฉีดวัคซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉ่ีดวัคซนีครบ 

และตอ้งมี RT-PCR ใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดนิทางหรือมผีลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อน

เดนิทาง 

3. ผูท้ีห่ายจากโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไม่เกนิ 6เดอืน (นับตัง้แตว่ันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดนิทาง) ภาษาอังกฤษ 

 

วนัทีส่ ี ่          เมอืงลาวไก – เมอืงฮานอย – แวะรา้น OTOP – วดัเฉนิกว๊ก – วดัหง็อกเซนิ – ทะเลสาบคนืดาบ - ชอ้ปป้ิง
ถนน 36 สาย – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง     
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►ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนามจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้ับวัคซนีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นเดนิทาง สามารถเดนิทางไดใ้นวันที ่15 และเข็มลา่สดุทีฉ่ีดไมเ่กนิ 

6 เดอืน หรอื 180วัน สามารถเขา้ไปท่องเทีย่วเวยีดนามได ้**ผูท้ีไ่ดร้ับการฉีดวัคซนีสองชนดิทีแ่ตกต่างกันจะถอืว่าไดร้ับการ

ฉีดวัคซนีครบถว้น** 

► ประเทศเวยีดนาม ชนดิของวคัซนีโควด-19 ดงันี ้ 

✓ Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Moderna (m-RNA-1273) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Covishield อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Sinopharm อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Covaxin อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Sinovac อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 

✓ Janssen 1 เข็ม 

✓ ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้น อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 

X    วคัซนีนอกเหนอืรายการดา้นบนไมส่ามารถเดนิทางได ้

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ  (จากแอปหมอพรอ้ม) 

3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ

พรอ้ม) 

4. หลักฐานการจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมทีจ่องตอ้งเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรอื OQ 

ซึง่รวมค่าตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR ค่ารถไปรับจากสนามบนิมายังโรงแรม และค่าชุดตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ดว้ย

ตนเองแบบ ATK (สามารถจองผา่นบรษัิททัวรห์รอืทา่นสามารถจองเองได)้  

5.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK 

ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดนิทาง (Vaccinated 

Certificateและ International Vaccinated Certificate) 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ เอกสารทีต่อ้งใชต้ามรายละเอยีดขัน้ตอนที1่ 

ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ Thailand Pass QR Code ส าหรับการ

เดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2.ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด Test and Go (TG) เงือ่นไข ดังนี้ 

- เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิทีไ่ทย มรีถโรงแรมมารับไปทีโ่รงแรม 

- รับการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 

- เมือ่ผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม และเดนิทางกลับได ้

- วันที ่5 นับจากวันทีถ่งึไทย ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรายงานผลในแอปพลเิคชนัหมอชนะ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 



 

              
 

 

 

 

   

6 VNFD12 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D 3N BY FD 
 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 

วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลือว่างส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  )ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนั

ได ้ (  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่) กรณหีอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ Air Asia สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และ

ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีสัมภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ กรณีตอ้งการซือ้เพิม่ (ราคาตอ่ขา/ตอ่ทา่น) แจง้อยา่งชา้ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

-20 กโิลกรัม 700 บาท     -25 กโิลกรัม 880 บาท 

-30 กโิลกรัม 1,460 บาท   -40 กโิลกรัม 2,140 บาท 

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อบัุตเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการ

รักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที

ได ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภยั  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  

มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบั่งคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทาง

เทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ไดก้รณทีา่น

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทวัร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 800 บาท /ใจจากทา่นทา่น ส าหรับหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจและน ้า  

8. คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK ผลเป็นลบ 

ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื  และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ -19 RT-PCR พรอ้มรถรับสง่สนามบนิ  

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ)  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

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

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

 


