
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VFD21 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก นนิหบ์นิห ์4วนั3คืน 
นังรถไฟวินเทจและกระเช้าไฟฟา พิชิตยอดเขาฟานซิปน เชค็อนิ คา่เฟแห่งใหม ่Moana Café  

เดนิเลน่ หมู่บา้นกตักัต เยอืน เมืองฮานอยอันทรงเสน่ห์ ชมทะเลสาบคืนดาบ ชอ้ปปง ถนน 36 สาย 
ล่องเรือชมความงามของถํา ตามก๊ก วดัทีใหญ่ทีสุดในโลก เทยีวชม วัดเฉนิก๊วก ทะเลสาบตะวันตก  

เต็มอมิ เฝอเวียดนาม + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลดั 
 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)   
นําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืง 20 Kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันท ี โปรแกรมท่องเทียว เช้า เทียง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมอืง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ย
บ่าย FD642 DMK-HAN 07.00-08.35   
เมอืงฮานอย – เมืองซาปา – โมอานา่ ซาปา คาเฟ –  
หมู่บา้นกตักตั - ตลาดคนเดนิซาปา                                                                   

   Azure Sapa 4* 
หรอืระดับใกล้เคียงกัน 

2 
ซาปา – โบสถ์หนิแห่งเมอืงซาปา  - นงักระเชา้ไฟฟา 
Fanxipan - นงัรถไฟฟาวนิเทจรางใหม่ - ยอดเขาฟานซิ
ปน - ลาวไก – ตลาดกก๊เลียว - เมืองฮานอย             

   Duc Huy Grand Lao Cai 
4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เมอืงฮานอย - รา้น Otop - สุสานโฮจมินิห์ – ทะเลสาบ
คืนดาบ - อสิระชอ้ปปง ถนน 36 สาย            First Eden Hotel 4*  

หรอืระดับใกล้เคียงกัน 



 
 
 
 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ ่
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดียว / เดนิทาง
ท่านเดียว เพิม (บาท) 

ทนีัง หมายเหต ุ

16-19 มนีาคม 2566 14,888  
 
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน  
2ป 2,500 บาท) 

 
 
 
 
 

4,500 

25  

23-26 มนีาคม 2566 14,888 25  

30 มนีาคม – 02 เมษายน 2566 15,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

31 มนีาคม – 03 เมษายน 2566 14,888 25 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

07-10 เมษายน 2566 15,888 25 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

05-08 พฤษภาคม 2566 15,888 25 ปรับเวลาไฟล์ทบิน  

12-15 พฤษภาคม 2566 14,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

19-22 พฤษภาคม 2566 14,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

26-29 พฤษภาคม 2566 14,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

08-11 มถิุนายน 2566 13,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

16-19 มถินุายน 2566 13,888 25 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

22-25 มถินุายน 2566 13,888 25 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

30 มถิุนายน – 03 กรกฎาคม 
2566 

13,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:    FD642   DMK-HAN   07.00-08.35   
RETURN       :     FD645   HAN-DMK   21.10-23.00 
 

 ปรบัเวลาไฟลท์บนิ : 
DEPARTURE: FD642  DMK-HAN   06.40-08.30  
RETURN       : FD645  HAN-DMK    20.50-22.40 

 
 

 

 

04.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia (FD) 
โดยมีเจ้าหน้าทีบรษัิทฯคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร  

07.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Air Asia (FD) เทียวบินที FD642 

4 

วัดเฉนิก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – เมอืงนนิบนิห ์- 
ล่องเรอืชมถาํตามกก๊– ทา่อากาศยานนานาชาติโหน่ยบา่ย 
-  ท่าอากาศยานดอนเมอืง  FD645  HAN-DMK  21.10-
23.00 

    

วันทหีนงึ      ท่าอากาศยานดอนเมือง – ทา่อากาศยานนานาชาติโหนย่บ่าย – เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ – 
หมู่บา้นกตักตั - ตลาดคนเดนิซาปา                                                                         อาหาร เทียง, เย็น      



 
 
 
 

08.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถินทเีวยีดนาม
เท่ากับประเทศไทย) นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึงตังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้ับชายแดนจีน อยู่ใน
เขตจังหวัดลาวไก จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดป เปนแหล่งปลูกผักและผลไม้เมือง
หนาวของเวียดนาม เปนดินแดนแห่งขุนเขาทีมีความหลากหลายของชาติพันธุ์มาก
ทีสุดในเวียดนามด้วย เพราะในอดีตเคยเปนเมืองขนึของฝรังเศส ทําให้เวียดนามมี
การสถานทตี่างๆคล้ายเมืองของฝรงัเศส 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที1) เฝอเวียดนาม   
พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ (MOANA 
SAPA CAFÉ)  จําลองไฮไลท์ของทเีทยีวแต่ละทมีารวมไว้ให้ท่านได้ถา่ยรปูทา่มกลาง
บรรยากาศทีโอบล้อมไปด้วยภูเขา ไฮไลท์เลยคือประตูสวรรค์ทคีล้ายกับยกบาหลีไว้
ทีนี นอกจากนียังมีเครืองดืมจําหน่ายให้ท่านได้เลือกซือและพักดืมเครืองดืม 
เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟน อิสระถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเครืองดืม) นําท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านกัตกัต (Cat  
Cat Village) อยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศเวียดนาม มีทิวทัศน์ทีสวยสดงดงามและวัฒนธรรมทีเปนเอกลักษณ์ของ
ชาวพืนเมือง ชมวิถีชีวิตความเปนอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นนีและ ชมแปลงนาข้าวแบบขันบันได และทนีียังมขีายของทรีะลกึ
ทีทําจากฝมือของชาวบ้าน ยังคงเปนหมู่บ้านชาวม้งโบราณทีอนรัุกษ์อาชีพหัตถกรรมของบรรพบุรุษไว้ จากนันนําท่านชม 
ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนําสินค้ามาขายทา่มกลางบรรยากาศทหีนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปงได้ตาม
อัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 
 

เ ย็ น
  รับประทานอาหารเย็น (มือที2) เมนูพิเศษ!! ชาบหูม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด 
ทีพัก : Azure Sapa 4*/ Sapa Convention Center 3* / Sapa Green 3* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
ชอืโรงแรมทที่านพักทางบรษัิทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที3) 

 นําท่านเดินทางชม โบสถ์หินแห่งเมืองซาปา เปนโบสถ์หินทีสรา้ง
ขึนโดยชาวฝรังเศส เนืองจากครังทีเปนเมืองอาณานิคม มีชาว
ฝรังเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจํานวนมาก จึงเปนโบสถ์สําคัญ
ของเมืองนทีใีช้ในการร่วมพิธีมสิซา ถึงแมว่้าในตอนนชีาวฝรงัเศส
จะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนีก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เปน
อย่างดี พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นังรถไฟวินเทจ จาก
ซาปาสู่สถานีกระเช้า นําท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟา
จากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟและ
กระเช้าแล้ว) ซงึเปนเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีทหีุบเขาเมอืง Muong Hoa เปนระบบรถ กระเช้าสามสาย สาย
ยาวทีสุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับนําทะเลราว 3,000 เมตร จากนันต้องปนบันได
อีก 600 ขัน เพือไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนงัได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีเท่านัน ประหยัดเวลา
มากๆเลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที4)  
นําท่านเดินทางผ่าน เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชวัโมง) ระหว่างทางให้ทา่นได้ชมทศันยีภาพสองขา้งทาง 
ตลาดก๊กเลียว (COC LEU MARKET) เปนตลาดทีอยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ทีนีจะมี เสือผ้า กระเปา ของ
เล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้ากจ็ะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเทียวสามารถเลือกชมและชิม
ผลไม้สดๆ ได้ทีตลาดแหง่นนีอกจากนนัยังสามารถเลือกซือเปนของฝากได้อีกด้วย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที5)   
ทีพัก : Duc Huy Grand Lao Cai 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
ชอืโรงแรมทที่านพักทางบรษัิทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันทสีอง    ซาปา – โบสถ์หนิแหง่เมืองซาปา  - นังกระเช้าไฟฟา Fanxipan - นงัรถไฟฟาวินเทจรางใหม ่- ยอดเขาฟานซิปน – 
ลาวไก - ตลาดก๊กเลยีว - เมอืงฮานอย                                          อาหาร เชา้, เทียง, เยน็     
                                                                                                                                                                           



 
 
 
 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท6ี)  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย พาท่านแวะร้าน Otop เลือก
ซือสินค้าของฝากตามอัธยาศัย นําทุกท่านถ่ายภาพด้านนอก
กับ สุสานลุงโฮ หรือ สุสานโฮจิมินห์ เปนอาคารสุสานสร้าง
ด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และไม้มีค่าจากทัวประเทศ สุสานนี
สรา้งขนึเมอืป ค.ศ. 1973 หลังจากโฮจิมนิห์เสียชีวิต ท่านเปน
นักปฏิวัติผู้ยิงใหญ่ของประเทศเวียดนาม เปนผู้ประกาศ
อิสรภาพเวียดนามจากประเทศฝรังเศส เปนผู้รวบรวม
ประเทศเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ให้เปนแผ่นดิน
เดียวกัน 

เทียง   รับประทานอาหารเทียง (มือที7)   
นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 
ทะเลสาบแห่งนีมีตํานานกล่าวว่า เวียดนามทํา สงครามสู้รบ
กับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเปน
เวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทําให้
เกิดความท้อแท้พระทัย เมือได้มาล่องเรือทีทะเลสาบแห่งนไีด้
มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึงได้รับดาบวิเศษมาให้
พระองค์ เพือทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที พระองค์
ได้รับดาบมานัน พระองค์ได้กลับไปทําสงครามอีกครังและ
ได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทําให้บ้านสงบสุข เมือเสร็จศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน ีจากนนัพาทุกท่าน อิสระช้อปปง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถกู
ให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย เปนของทรีะลึกต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที8)   

ทีพัก : First Eden Hotel 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
ชอืโรงแรมทที่านพักทางบรษัิทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 
 
 
 

 

วันทสีาม    เมอืงฮานอย - รา้น Otop - สุสานโฮจิมนิห ์– ทะเลสาบคืนดาบ - อิสระชอ้ปปง ถนน 36 สาย         
                                                                                                          อาหาร เชา้, เทยีง, เยน็                                                                                                                    



 
 
 
 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท9ี)  

นําท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เปนวัดทีอยู่
ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับ ทะเลสาบตะวันตก 
ของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปตยกรรมจีนโบราณ มี
ค ว ามร่ ม รื น  แล ะบรรย ากาศดี  จึ ง เปนที นิ ยมของ
นักท่องเทียวทังทีชืนชมความงาม จากนันนําท่านเดินทางสู่ 
เมืองนินห์บินห์ ตังอยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอย เมืองที
เต็มไปด้วยธรรมชาติ จากนันนําทุกท่านล่องเรือชมถํา ตาม
ก๊ก (Tam Coc) หรือทีแปลว่า สามถํา ทีมีความงดงามด้าน
ทัศนียภาพ และธรรมชาติอันโดดเด่นในเรอืงของภูเขาหนิปนู
ทีสูงตระหง่าน พร้อมมีแม่นําไหลลัดเลาะไปตามภูเขา และมีท้องนาทีสีเขียวขจีสวยงาม นับเปนทเีทียวธรรมชาติทยีังรักษา
ความอุดมสมบูรณ์และมคีวามงดงามเอาเปนอย่างมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทียง   รับประทานอาหารเทียง (มือที10)   
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพือเดินทางกลับสู่ 
ประเทศไทย พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปงบันหมี หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เปนขนมปง ประจําชาติเวียดนาม ท่านละ 1
ชนิ 

21.10 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Air Asia (FD) เทียวบินที FD645 
23.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลับวนัหรอืเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
ขนึอยูก่ับตามสถานการณ์ทอ้งถนิ สถานทที่องเทียว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถนิ ณ เวลานนั 

ทังนกีารเปลียนทางบรษัิทจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเปนหลกัสาํคัญ 
 

► เอกสารทตี้องทําการเตรียมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม 
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  
 

เงือนไขการให้บรกิาร 
► การเดินทางครงันจีะต้องมีจํานวน 15 ท่านขึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิททีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

วันทสี ี    วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวนัตก – เมอืงนนิบนิห ์- ล่องเรือชมถาํตามกก๊ – ทา่อากาศยานนานาชาติโหน่ยบา่ย -   
 ท่าอากาศยานดอนเมอืง                  อาหาร เช้า, เทยีง   



 
 
 
 
- หรือเลือน หรอืยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิน  
► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนทเีหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบรษัิทฯต้องออกตัวหรือวีซา่ออกใกลวั้นเดินทางท่านจําเปนต้องชําระ
ค่าทัวร์ส่วนทเีหลือตามทีบรษัิทกําหนดแจ้งเท่านัน 
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรบัติดวีซ่าไมต่าํกวา่ 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งให้บรษัิทมฉิะนนัทางบรษัิทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เงอืนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธยิึดเงินเต็มจํานวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททัวร์ คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครอืงบิน โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใช้จ่ายจําเปนอืนๆ 
 

อัตราค่าบรกิารนีรวม   
(บริษัท ดําเนินการให ้กรณียกเลิกทั งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ ง ไม่สามารถรฟีนด์เปนเงินหรือการบริการอืนๆได้) 
1.  ค่าตัวโดยสารเครอืงบินไป-กลับ ชนัประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวรข้์างต้น  )ตวักรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeทีนังเปน Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตวักรุ๊ปเท่านันไม่สามารถเลือนวันได้(  
2.  ค่าทพัีกห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทเีข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใชจ้่ายพักเดียว
เพิม) กรณีห้องพักในเมืองทรีะบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บรษัิทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน   
4. ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสําหรับ 3 ท่าน กรณีทีเดินทาง 3 ท่าน ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสําหรับ 3 ท่าน 
กรณีทีเดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย ค่าพักเดียวสําหรบับนบานาฮิลล ์เพิม 4,500 บาท หรอื  
สามารถพักรวม 3 ท่าน เปนแบบเตียง 2 ชนั 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือ 
สามารถพักรวม 3 ท่าน เปนแบบ Superior room มีค่าใชจ้่ายเพิมเติม 2,000 บาท / ห้อง 
** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่านัน ห้องพักอาจมีการปรบัเปลียนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ** 
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่านําหนักกระเปาสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครอืง 20 กิโลกรมั ถือขึนเครอืงได้ 7 กิโลกรัม และ
ค่า ประกันวินาศภยัเครอืงบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรบัตามทีสาย
การบนิเรยีกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบติัเหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกนัภัยทบีรษัิททํา
ไว้ ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสงัซอืประกันสุขภาพเพิมได้จากบรษัิทประกันทัวไป 



 
 
 
 
8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร ์
9. ค่ารถปรบัอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
10.  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

 
 อัตราค่าบรกิารนี ไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2.  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครอืงดืม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปนต้น  
3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบรษัิทฯได้ออกตัวเครอืงบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเปาทโีรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สําหรับหวัหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนาํใจจากท่าน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธทิีจะเลือนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธกิารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิม หากสายการบนิมีการปรบัขึนก่อนวันเดินทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนอืงจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิงของผิดกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  
6.  เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด  
7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรืองห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องใหก้ับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผู้สูบบุหรี / ปลอด
บุหรไีด้ โดยอาจจะขอเปลยีนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนขีนึอยู่กบัความพรอ้มให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรณุาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดนิทาง    
มิฉะนนั บรษัิทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย    
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ   

 


