
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
VFD02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์ 4วัน 3คืน 

ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี 
Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา 

นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน 
เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ท่ีฮานอย ช้อปป้ิงจุใจบนถนน 36สาย 

ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ 
พิเศษ! เฝอเวียดนาม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด+ Buffet อาหารนานาชาติ 

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี พักเด่ียวเพ่ิม ที่น่ัง หมายเหต ุ
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10 – 13   ส.ค. 65 14,888 25 



 
 

19 – 22  ส.ค. 65 14,888  
 
 
 
 

2,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,200 
 
 

 
 
 
 
 

2,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 

25 
26 – 29 ส.ค. 65 14,888 25 
31 ส.ค – 03 ก.ย. 65 14,888 25 
02 – 05 ก.ย. 65 14,888 25 
09 – 12 ก.ย. 65 14,888 25 
16 – 19  ก.ย. 65 14,888 25 
23 – 26 ก.ย. 65 14,888 25 
30 ก.ย. – 03 ต.ค. 65 14,888 25 
12 – 15  ต.ค. 65 15,888 25 
21 – 24 ต.ค. 65 16,888 25 
28 – 31 ต.ค. 65 14,888 25 
04 – 07 พ.ย. 65 14,888 25 
11 – 14 พ.ย. 65 14,888 25 
18 – 21 พ.ย. 65 14,888 25 
25 – 28 พ.ย. 65 14,888 25 
14 – 17 ธ.ค. 65 14,888 25 
23 – 26 ธ.ค. 65 16,888 25 
30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 18,888 25 

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

 

 

 
 
04:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air 

Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  
06.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน

ที่ FD642 
08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถ่ินท่ีเวียดนาม

เท่ากับประเทศไทย) น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย 

วันท่ีหนึ่ง         ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต - 
ตลาดคนเดินซาปา                                                                                                                                                  อาหาร เที่ยง, เย็น      



 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือที่1) เมนพิูเศษ!! เฝอเวียดนาม 
 น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของ

ประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก 
ตัวเมืองต้ังอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,650 
เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่เป็นแหล่งปลูกผักและ
ผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มี
ความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย ใน
อดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาว
ฝร่ังเศส สมัยท่ีเวียดนามเปน็อาณานิคมของฝร่ังเศส  
น าท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat  Cat Village) อยู่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศเวียดนาม  มีทิวทัศน์ที่สวยสด
งดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพ้ืนเมือง ชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และ ชมแปลงนาข้าว
แบบขั้นบันได และที่นี่ยังมีขายของที่ระลึกที่ท าจากฝีมือของ
ชาวบ้าน ยังคงเป็นหมู่บ้านชาวม้งโบราณที่อนุรักษ์อาชีพ
หัตถกรรมของบรรพบุรุษไว้ จากนั้นน าท่านชม ตลาดคนเดินซา
ปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆน าสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่
หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า (ม้ือที2่) เมนูพิเศษ!! ชาบหูม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด 
ที่พัก : Sapa logde 3*/ Sapa Green Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่3) 
พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ ่(MOANA SAPA CAFÉ)  จ าลองไฮไลท์ของที่เที่ยว
แต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจ าหน่ายให้ท่าน
ได้พักด่ืมเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสอง       ซาปา–Moana Sapa Café – นั่งกระเช้าไฟฟา้ Fanxipan - นั่งรถไฟฟา้วินเทจรางใหม่  
                                                                                                                                                                            อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น      
 



 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือที4่) Buffet อาหารนานาชาต ิ
บ่าย พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า น าท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน 

กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไปและกระเช้าแล้ว)  ซึ่งเป็นเสมือน 
"หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมืองMuong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ราว 
10 กิโลเมตร เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่
สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพ่ือไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละ
คันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเท้าขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือที5่)   

น าท่านเดินทางกลับท่ีพักเมืองฮานอย 
ที่พัก :The Light Hanoi 4* / Larosa Hanoi Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่6)  

เดินทางสู่ เมืองฮานาม เป็นจังหวัด 1 ใน 10 ที่มีราบ
ลุ่มแม่น ้าแดงมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกรุง
ฮานอย มีภูเขา  เต้ียเป็นบางส่วนของพ้ืนท่ี มีแม่น ้า 
4 สายส าคัญ ได้แก่ แม่น ้าแดง, แม่น ้า Chau, แม่น ้า 
Day และแม่น ้า Nhue ไหลผ่าน มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 
23 – 24 องศาเซลเซียส และยังมีอุตสาหกรรมที่
ส าคัญที่สุดของจังหวัดได้แก่ส่ิงทอและตัดเย็บและ
อุตสาหกรรมประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย น า
ท่านเดินทางไปล่องเรือ วัดตามจุ๊ก Tam Chuc 
Temple (มี บ ริ ก า รของหว าน+ผล ไ ม้ +น ้ า ช า
เวียดนามบนเรือ) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้ืนท่ีใหญ่โตมีผืนป่าสลับกับแหล่งน ้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยว มีส่ิงปลูกสร้างหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ วิหาร
กวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน ้า โดยในวัดหงอกท่ีต้ังบนยอดสูงสุดบูชาพระพุทธรูปท่ี
ท าจากหินทับทิมหนัก 4 ตัน ส่วนตัววัดนั้นประกอบจากแท่นหินแกรนิตแดงโดยฝีมือของช่างชาวอินเดีย นอกจาก
จุดเด่นคือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้ว ยังมีสวนหลักศิลาหินจารึกพระคัมภีร์รวม 1 พันหลัก ท าจากหินเขียวของ
จังหวัดแทงฮว้า ซึ่งนับเปน็สวนพระคัมภีร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

วันท่ีสาม       เมืองฮานาม - ล่องเรือชมวัด Tam Chuc (วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) - เมืองฮาลอง - แวะร้าน Otop – ตลาดราตรีฮา
ลอง                                                                                                                                                                    อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                                                                                                                     

 



 
 

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อท่ี7)  
บ่าย                    น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง น าท่านเลือกชมและช้อปของฝาก ณ ร้าน OTOP จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของชาว

เวียดนาม จากน้ันให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดราตรีฮาลอง มีสินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกมากมายให้เลือกช้อป
กัน อาทิ กระเปา๋ ไม้หอมแกะสลัก เส้ือผ้า เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆมากมาย 

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า (ม้ือที8่) 
ที่พัก : Sea Star Halong 3* / Kenny Halong 3* / Vincent Halong Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 

 
 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่9) 
  น าท่านออกเดินทาง สู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาด โดย

จิตรกรเอก ณ อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดย
องค์กรยู เนสโก้  อ่าวแห่งนี้ เต็มไปด้วยภู เขาหินปูน
มากมาย ระหว่างการล่องเรือ ท่านจะได้ชมความงามของ
เกาะต่างๆทั้ง เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ จากนั้น
น าท่านชม ถ ้านางฟ้า เป็นถ ้าขนาดใหญ่ต้ังอยู่กลาง
ทะเลสาบที่อ่าวฮาลอง ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วน
แต่สวยงามและน่าประทับใจย่ิงนัก ถ ้าแห่งน้ีเพ่ิงถูก
ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและ
มุมธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัว มี
เสาค ้าฟา้ซ่ึงเกิดจากหินงอกและหินย้อยมาบรรจบติดกัน
จนกลายเป็นเสาท าให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ
มากมาย จากนั้นพาท่านเดินทาง ชมหมู่บ้านชาวประมง 
เป็นห มู่ บ้านลอยน ้ ากระจัดกระจายอ ยู่หลายแห่ง 
จุดเร่ิมต้นของหมู่บ้านน้ันมาจากชาวประมงสร้างขึ้นเพ่ือ
ใช้จ าหน่ายของสดและต่อมาก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยอย่าง
รวดเร็ว มากกว่านั้นยังพัฒนาจนมีโรงเรียนในหมู่บ้าน
เพ่ือให้ครบวงจรการเป็นชุมชนโดยเรือและเรือนแพของ
พวกเขาจะถูกยึดโยงเข้าด้วยกันเพ่ือความปลอดภัยจน
เห็นเปน็ภาพหมู่บ้านลอยน ้าเกาะกลุ่มกันกลางทะเลสาบอันเปน็เอกลักษณ์ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือที1่0)  พิเศษ !! ทานอาหารบนเรือพร้อมเสิร์ฟไวน์แดงดาลัด 
   จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ

แห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามท า   สงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็น
เวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่ง
นี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่  
พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านสงบสุข 
เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นพาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ ง ถนน 36 สาย 
มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเปา๋ เส้ือผ้า รองเท้า ของท่ี ระลึกต่างๆ 

วันท่ีส่ี          อ่าวฮาลอง - ถ ้านางฟา้–หมู่บ้านชาวประมง – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้ งถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติ
โหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                                                                                  อาหาร เช้า,เที่ยง     
                                          



 
 

เย็น  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทาง
กลับสู่ประเทศไทย พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง ประจ าชาติเวียดนาม 
ท่านละ 1ชิ้น 

20:50 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที ่FD645 
22:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการได้รับวัคซีน
ปอ้งกันโควิด19 ครบ 2เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือเอกสารรับรองการ
ได้รับวัคซีนของหน่วยงาน ณ ประเทศนั้นๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเปน็ผู้เตรียมเอกสาร) 
 
 

►เงื่อนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
2.ประกันสุขภาพหรือการเดินทางท่ีมีความคุ้มครองขั้นต ่า 10,000 USD ส าหรับการรักษา โควิค-19 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  



 
 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน 
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่ 
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกท้ังหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เปน็เงินหรือการบริการอ่ืนๆได้) 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ปุ๊รกว๋ัต

ถสาม่ส่วไUpgradeที่น๊่งเต็น Business Classถด้ และป้องเดินท่งถต -กล๊มาว้อสปุ๊รกว๋ัตเทา่น๊ันถสาม่ส่วไ
เลไ่อนร๊นถด้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่าย

พักเด่ียวเพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พัก
ในเมืองใกล้เคียงแทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่าน
ต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ 
Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษา ซึ่งจะต้องเกิดขึ้น
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับ
รักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้า
ต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  
มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ท่ีบังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณี
ท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 



 
 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./
วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขาย

โปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเปา๋ที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน  

 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ  
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ 
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ  
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ  
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปน็เพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย 
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เปน็สิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย 
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน  
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ 
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว  
อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี 
อื่น ๆ   
 
 

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์ 4วัน 3คืน 



 
 

 


