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บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขนึเครืองทีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 
 

FD642 DMK(ดอนเมือง) – HAN(ฮานอย) 06.40 – 08.30 

FD645 HAN(ฮานอย) – DMK(ดอนเมือง) 20.50 – 22.40 
 

**รวมนําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครอืง  ก.ก. และถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟลท์ขึนอยู่กบัสายการบิน** 

 ฟรเีสือยืดเวียดนามท่านละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 

 พกัโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว / ฮานอย 1 คืน 3 ดาว / ฮาลอง 1 คืน 3 ดาว  



 
 

UPDATE 15/02/2023 

DAY1  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่

บ้านกตักตั                                                                                         (–/L/D) 

03.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชนั  เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ

คอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เนืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการ

บินจะปิดให้ทาํการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ  ชวัโมง*  

06.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD)  เทยีวบนิท ี

FD642 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง  นาท ี    

**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟลท์ขึนอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                        

**รวมนําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครือง  ก.ก. และถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก.  ** 

08.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม  

นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมอืงเล็กๆแห่งนีเรมิต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมือครงัทฝีรงัเศสซึงปกครอง

เวยีดนามอยู่ในขณะนนัไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขนึในปี พ.ศ.  จากนนัจงึเรมิมชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุด

เป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเรมิเป็นทรีูจ้กักนัในหมู่นักท่องเทยีว จงึทําใหปั้จจุบนัทนีีไดร้บัความนิยมเป็น

อย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทอีาศยัอยู่บรเิวณนีก็มวีถิชีวีติทน่ีาสนใจ พนืทใีนซาปาเตม็ไปด้วยนา

ขนับนัไดท่ามกลางทลีาดไหล่เขาททีอดตวัอย่างมเีสน่ห ์

เทียง รบัประทานอาหาร พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอนัลือชือ 

นําท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กตั กตั หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของ

ชาวเขาในหมู่บ้านนี และชมแปลงนาข้าวแบบขนับนัได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรอืนัง

รถยนต์ก็ได้ ในกรณีทนีงัรถยนต์ รถนําเทยีวจะพาทุกท่านมาทหีน้าหมู่บา้นกตักตั  และจากนันจงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขา

ซึงเป็นถนนของหมู่บ้านเพือสัมผสักับวิถีชีวติความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพืนเมือง ทีพงึพา



 
 

UPDATE 15/02/2023 

ธรรมชาติในการดําเนินชวีติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเท้าจะมีบ้านเรอืนของชาวเขาทเีปิดร้านวางจําหน่ายสนิค้า

พนืเมอืง ของทรีะลกึแก่นกัท่องเทยีว 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 

นําทุกท่านเข้าสู่ทีพกั SAPA GREEN CONVENTION HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY2 รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึนยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย –ร้าน OTOP                         (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดินทางไป นังรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพือขนึยอดเขาฟานซีปันระยะทาง

ประมาณ  กโิลเมตร ท่านจะได้สมัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้งทาง เมอืถงึสถานีกระเช้าแลว้นํา

ท่าน นังกระเช้าไฟฟ้า เพอื ขึนสู่ยอดเขาฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจนได้รบัการ

กล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สูงทสีุดในอนิโดจนีบนความสูงจากระดบันําทะเลปานกลาง ,  เมตร การเดนิเทา้

สูย่อดเขาแห่งนีไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทคี่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจากทวัโลกเลอืก

เป็นจุดหมายปลายทางสําหรบัการทดสอบกําลงัใจและชนืชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี (รวมค่าบริการขึน

รถรางและกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) 

 

เทียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ชวัโมง) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชม

บรรยากาศธรรมช่าตทิงั 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืตามอธัยาศยั 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ทีพกั LAROSA HANOI HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 



 
 

UPDATE 15/02/2023 

DAY3 เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถาํนางฟ้า - นังกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG 

PARK – HALONG NIGHT MARKET                                                                                                          (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดนิทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย ์เพอื ล่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาตทิสีรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงั

ภาพวาดโดยจติรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า ,  เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งนีเตม็ไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรอืท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ ทงั

เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นําท่านชม ถาํนางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจ

ยงินักถําแห่งนีเพงิถูกค้นพบเมอืไม่นานมานีได้มกีารประดบัแสงสตีามผนังและมุมต่างๆ ในถําซึงบรรยากาศภายในถํา

ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิเีสรมิเตมิแต่งโดยมนุษยแ์สงสทีลีงตวัทําใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย

ทงัรูปมงักรเสาคาํฟ้าพระพุทธรูปศวิลงึค ์จากนันเดนิทางสู่ HALONG PARK นําท่าน นังกระเช้า เพอืขา้มอ่าวฮาลองไป

ยงัเกาะระหว่างนีให้ท่านได้ชมววิอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง ให้ท่านเพลินเพลินกบั

กจิกรรมในฮาลองปารค์ไม่ว่าจะเป็นการเทยีวชม สวนญีปุ่ น  



 
 

UPDATE 15/02/2023 

เพลดิเพลนิกบัการ นังรถราง หรอื ขนึชิงช้าสวรรค ์Sun wheel เพอืชมทศันียภาพมุมสงูของอ่าวฮาลอง 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

อิสระทุกท่าน ณ ตลาดราตรีฮาลอง มสีนิค้าพนืเมืองเวยีดนามและสนิค้าจากจีนให้ท่านได้เลอืกหลากหลาย 

เหมาะสาํหรบัซอืเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เสอืผา้ ผา้พนัคอ เสอืยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

นําทุกท่านเข้าสู่ทีพกั SEA STAR HALONG HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

  



 
 

UPDATE 15/02/2023 

DAY4 เมืองฮานอย – ร้าน OTOP - วดัเฉินกว๊ก – ทะเลสาบตะวนัตก - สสุานโฮจิมินทร ์– ช้อปปิงถนน 36 

สาย – ทะเลสาบคืนดาบ - กรงุเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)                                                         (B/L/-) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชวัโมง) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชม

บรรยากาศธรรมช่าตทิงั 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืตามอธัยาศยั   นําท่านเดนิทางไปชม เจดียเ์ฉินก๊วก เป็นเจดยี์

ทสีาํคญัและเก่าแก่ของชาวเวยีดนาม ตงัอยู่ในพนืทขีองวดัเฉินก๊วกเป็นวดัทอียู่ใจกลางเมอืงใกลก้บัทะเลสาบตะวนัตกของ

เมอืงฮานอย เจดยี์แห่งนี ใช้ศลิปะทมีกีารผสมผสานกันอย่างลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวยีดนาม มคีวามสูง 

ทงัหมด  ชนั แต่ละชนัจะมลีกัษณะเหมอืนกัน จากชนัล่างถึงชนับน ต่างเพยีงจะมขีนาดเล็กลงตามความสูงทีช่อง

หน้าต่างของแต่ละชนัจะเป็นทปีระดษิฐานของประตมิากรรมพระพุทธรปูอมติาภพุทธเจา้ ตามความเชอืของพุทธมหายาน 

ซงึมองเหน็เด่นชดัจากภายนอก ไล่เลยีงขนึไปตรงกนั ตวัเจดยี์ก่อสรา้งดว้ยอฐิสแีดง ชนัล่างด้านหน้าจะมแีท่นสําหรบัให้

นักท่องเทยีวบูชา ภายในมีจารกึประวตัคิวามเป็นมาทงัของเจดยี์และพระศรศีากยมุนีปางปรนิิพพานททีําด้วยทองคํา  

จากนนันําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบนําจดืทใีหญ่ทสุีดของกรุงฮานอย ทะเลสาบ

ตะวนัตก มคีวามยาวของชายฝัง 17 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีุดของเมอืงหลวงและเป็นสถานทีๆ  นิยมสาํหรบัการ

พกัผ่อนหย่อนใจ มสีวนรอบๆ ทะเลสาบทดีงึดูดชาวบา้นหลายคนและนักท่องเทยีวทกีําลงัมองหาการพกัผ่อนจากเมอืงที

วุ่นวาย 

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านถ่ายภาพด้านหน้า สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละศุกร ์เพอืนําร่างลุงโฮไปอาบนํายาใหม่) ภายใน

บรรจุศพอาบนํายาของท่านโฮจมินิห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว เป็นนักปฏวิตัชิาวเวยีดนาม ซงึในภายหลงัไดก้ลาย

มาเป็นนายกรฐัมนตรแีละประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยเวยีดนาม (เวยีดนามเหนือ) หลงัจากสนิสุด

ของสงครามเวยีดนาม ไซ่ง่อน เมอืงหลวงเก่าของเวยีดนามใต้ ได้ถูกเปลยีนชอืมาเป็นนครโฮจิมนิห์ เพอืเป็น

เกยีรตแิก่โฮจมินิห์โฮจมินิหเ์ป็นบุคคลทชีาวเวยีดนามถอืว่าเป็นบุคคลทมีคีวามสําคญัเป็นอย่างยงิต่อการประกาศ

อสิรภาพของเวยีดนาม  



 
 

UPDATE 15/02/2023 

 

นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ และ อิสระช้อปปิงทีถนน  สาย เป็นย่านทมีสีนิค้าราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย 

กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึต่างๆ ฯลฯ 

คาํ บริการขนมปังเวียดนาม   

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

20.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD)  เทยีวบินท ีFD645 ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ  ชวัโมง  นาท ี 

**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟลท์ขึนอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                        

**รวมนําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครือง  ก.ก. และถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก.  ** 

22.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 



 
 

UPDATE 15/02/2023 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

-  ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเดียว 

เพิมอตัรา ท่านละ 

04 - 07 เมษายน 2566 16,999 3,500 

09 - 12 เมษายน 2566 16,999 3,500 

11 - 14 เมษายน 2566 17,999 3,500 

19 - 22 เมษายน 2566 16,999 3,500 

23 - 26 เมษายน 2566 16,999 3,500 

07 - 10 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

12 - 15 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

25 - 28 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

09 - 12 มิถนุายน 2566 16,999 3,500 

30 มิถนุายน - 03 กรกฎาคม 2566 16,999 3,500 

15 - 18 กรกฎาคม 2566 16,999 3,500 

27 - 30 กรกฎาคม 2566 19,999 3,500 

09 - 12 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

10 - 13 สิงหาคม 2566 17,999 3,500 
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18 - 21 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

26 - 29 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

13 - 16 กนัยายน 2566 16,999 3,500 

30 กนัยายน - 03 ตุลาคม 2566 16,999 3,500 

** อตัรานียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้

มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  ,  บาท **  

(ไม่มีทีนังบนเครอืงบิน และไม่มีเตียง) 

   

ข้อสาํคญั  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางตํากว่า  คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที ร้านค้าทีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคญั หากกรณี

ทีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงือนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทงันี

นักท่องเทียวจะต้องมีความพร้อมทีจะทาํตามเงือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชือโควิด-  และ

การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชนัประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษนํีามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลยีนแปลงบตัรโดยสาร 

ไม่ว่าเทยีวใด เทยีวหนงึ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ

ทเีกดิขนึกบัผู้เดนิทาง 



 
 

UPDATE 15/02/2023 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องโดยมีนําหนักไม่เกิน  ก.ก. (  ชิน) และ ถือขึนเครืองบินได้

นําหนักไม่เกิน  ก.ก. (ไม่จาํกดัจํานวนชนิ แต่ทงันีเจา้หน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงอืนไขของ

สายการบนิ) **  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

- ค่าเขา้ชมสถานทตีามทรีะบุในโปรแกรมท่องเทยีว 

- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทยีวตลอดการเดนิทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั -  ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั  ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ  ท่าน) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ

ในการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึ

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทไีม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทที่านเดนิทาง 

 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ , ,  บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรบัคนไทย ในกรณีประกาศให้กลบัมายนืร้องขอวซี่าอกีครงั (เนืองจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเว้นการยนืวซ่ีาเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทพีํานกัในเวยีดนามไม่เกนิ  วนั) 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัชาวต่างชาต ิทไีม่ไดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนาม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทรีะบุในรายการ 

- ค่าอาหารสาํหรบัท่านททีานเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมุสลมิ 

- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทขีองชาวต่างชาตทิเีพมิเตมิตามการจ่ายจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทนีังบนเครอืงบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทงันีขนึอยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครอืงบนิแต่ละไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยู่ทสีายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทจ่ีาย % กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถนิ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง  

ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทสีนามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 
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เงือนไขการจอง  

- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจําครงัท ี  ท่านละ 5,000 บาท หลงัจาก

ส่งเอกสารยนืยนัการจอง  วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา .  น. เท่านัน โดย

ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นนัหมายถงึว่า กรณีทมีคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธไิปตามระบบ 

ตามลําดบั เนืองจากทุกพเีรยีด เรามทีนีังราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทเีหลอือย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาทบีรษิทักําหนด ทาง

บรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธยิกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธไิม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่ว่าสว่นในสว่นหนึง

กต็าม 

- กรณีลูกคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ  วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่า

ทวัรเ์ตม็จํานวน % 

 

เงือนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตงัแต่  วนัขนึไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายทเีกิดขนึจรงิ *ในกรณีทวีนัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน  วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง -  วนั คนืเงนิ %ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตวัเครอืงบนิ โรงแรม 

และค่าใชจ่้ายจําเป็นอนืๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า วนั ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าทวัรท์ชีาํระแลว้ทงัหมด  

- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทยีวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดิตหรอืเลอืนการเดินทางในพเีรียดถดัไปให้กบัลูกคา้ โดยยดึตาม

นโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทงัสินในกรณีดงัต่อไปนี 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิหรอื

กรณีทที่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมอืงหรอืเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและ

ต่างประเทศ  ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทยีวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมอื เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทาง

บรษิทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรพัยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสูญหายทเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทียว

เอง 
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- ตวัเครอืงบินเป็นตัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือนวัน

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย  เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทาง

ออกนอกประเทศได ้

 

เงือนไขสาํคญัอืนๆทีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขนึตํา อย่างน้อย  ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิเพอืให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีจีะประสานงาน 

เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอนืต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครงั ทงันี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ

ทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลยีนแปลงได ้

- กรณีทีท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบิน , ตวัรถทวัร์ , ตวัรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพอืยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่อนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขนึอยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน สงิสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพอื

เช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย  ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึใดๆทงัสนิ   

- อาจจะมกีารเปลยีนแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท่้านทราบอกีครงัก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทที่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย  

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร์ เพอืให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพอืจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณีมคี่าใชจ่้ายเพมิเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจ้าหน้าทหีลงัจากชําระเงนิกรณีทที่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทใีหท้ราบ 

- กรณีทอีอกบตัรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไม่ว่าสว่น

ใดสว่นหนงึ หากท่านไม่ดาํเนินการสง่สําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพอืใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้าน

อย่างน้อย  หรอื  วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมู่คณะ (ตวักรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลอืนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลยีนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็น

กรณีพเิศษ 



 
 

UPDATE 15/02/2023 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าทไีม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีทที่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า  เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสโีมงเยน็กจ็ะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทยีวต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ -  ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลา

เดนิบนหมิะ อาจลนืได้ต้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรอื ใช้รองเท้าทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนั

แดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงอืนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยสว่นนทีางบรษิทัจะคาํนึงถงึ

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทจีาํเป็นจะต้องมคี่าใชจ่้ายเพมิ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงันี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ

สงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึงทที่านไม่ตอ้งการได้รบับรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการไม่สามารถ

คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

- กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ที่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทสีายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึงหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทางสายการบนิ 

หรอื เจ้าหน้าทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันันกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจ้งมาที

บรษิทัเรว็ทสีุด เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทบีรษิทัเรยีบร้อยแลว้ กรณีที

ยงัไม่แ (ตวัเครอืงบนิ) ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบร้อยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตวัเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขนึอยู่กบักระบวนการและขนัตอนของแต่ละคณะ 

- เกยีวกบัทนีังบนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอสงวน

สทิธใินการเลอืกทนีงับนเครอืงบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีุดให้

ท่านไดน้งัดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีุด  

- ขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ  ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชนักนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธกิารเกบ็ค่านํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึก่อนวนัเดนิทาง  



 
 

UPDATE 15/02/2023 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้คําสญัญาใดๆทงัสนิแทนบรษิทัผู้จดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านนั 

- บรษิัทขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสงิของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 

ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทที่านตอ้งการ  

- รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตี้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครงัหนึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมทพีกัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 

*เมือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 


