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บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 
 

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

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

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
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**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
 

 ฟรีเส้ือยืดเวียดนามท่านละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 

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

 

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

บา้นกัต๊กัต๊                                                                                         (–/L/D) 

03.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ

คอยใหก้ารตอ้นรบั *กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการ

บินจะปิดให้ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

06.40 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD)  เทีย่วบนิที ่

FD642 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ี    

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

08.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม  

นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมอืงเล็กๆแห่งน้ีเริม่ต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ที่ฝรัง่เศสซึ่งปกครอง

เวยีดนามอยูใ่นขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผอ่นในชว่งวนัหยดุ

เป็นประจาํ เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้กักนัในหมูน่กัทอ่งเทีย่ว จงึทาํใหปั้จจุบนัทีน่ี่ไดร้บัความนิยมเป็น

อย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศยัอยู่บรเิวณน้ีกม็วีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเตม็ไปดว้ยนา

ขัน้บนัไดทา่มกลางทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตวัอยา่งมเีสน่ห ์

เท่ียง รบัประทานอาหาร พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอนัลือช่ือ 



 

 
VN GS25 HAN08 4D3N FD 

 

นําท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัต๊ กัต๊ หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของ

ชาวเขาในหมู่บ้านน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเท้าหรอืนัง่

รถยนตก์ไ็ด ้ในกรณีทีน่ัง่รถยนต ์รถนําเทีย่วจะพาทุกท่านมาทีห่น้าหมู่บา้นกัต๊กัต๊  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขา

ซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสมัผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพา

ธรรมชาตใินการดําเนินชวีติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาที่เปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้

พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแก่นกัทอ่งเทีย่ว 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!!ชาบหูม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั SAPA GREEN CONVENTION HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

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

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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นําท่านออกเดินทางไป นัง่รถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง

ประมาณ 2 กโิลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง เมื่อถงึสถานีกระเชา้แลว้นํา

ท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า เพื่อ ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจนได้รบัการ

กล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สงูทีสุ่ดในอนิโดจนีบนความสงูจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดนิเทา้

สูย่อดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่อ่นขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจากทัว่โลกเลอืก

เป็นจุดหมายปลายทางสาํหรบัการทดสอบกําลงัใจและชื่นชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี (รวมค่าบริการขึ้น

รถรางและกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) 

 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชม

บรรยากาศธรรมชา่ตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

ระหวา่งทางแวะชม ร้าน OTOP อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั LAROSA HANOI HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
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DAY3 เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถํา้นางฟ้า - นัง่กระเช้าไฟฟ้าชม HALONG 

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

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดนิทางสู ่ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย ์เพือ่ ล่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงั

ภาพวาดโดยจติรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโกอ่าวแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆ ทัง้

เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นําทา่นชม ถํา้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจ

ยิง่นักถํ้าแห่งน้ีเพิง่ถูกคน้พบเมื่อไม่นานมาน้ีไดม้กีารประดบัแสงสตีามผนังและมุมต่างๆ ในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้า

ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแต่งโดยมนุษยแ์สงสทีีล่งตวัทาํใหเ้กดิจนิตนาการรปูร่างต่างๆ มากมาย

ทัง้รปูมงักรเสาคํ้าฟ้าพระพุทธรปูศวิลงึค ์จากนัน้เดนิทางสู ่HALONG PARK นําท่าน นัง่กระเช้า เพือ่ขา้มอ่าวฮาลองไป

ยงัเกาะระหว่างน้ีให้ท่านได้ชมววิอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง ให้ท่านเพลนิเพลนิกบั

กจิกรรมในฮาลองปารค์ไมว่า่จะเป็นการเทีย่วชม สวนญ่ีปุ่ น  
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เพลดิเพลนิกบัการ นัง่รถราง หรอื ขึน้ชิงช้าสวรรค ์Sun wheel เพือ่ชมทศันียภาพมมุสงูของอ่าวฮาลอง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
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อสิระทุกท่าน ณ ตลาดราตรีฮาลอง มสีนิคา้พื้นเมอืงเวยีดนามและสนิค้าจากจนีให้ท่านได้เลอืกหลากหลาย 

เหมาะสาํหรบัซือ้เป็นของฝาก เชน่ กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ ผา้พนัคอ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั SEA STAR HALONG HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

  

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

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

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชม

บรรยากาศธรรมชา่ตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อตามอธัยาศยั   นําท่านเดนิทางไปชม เจดียเ์ฉินกว๊ก เป็นเจดยี์

ทีส่าํคญัและเก่าแก่ของชาวเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องวดัเฉินก๊วกเป็นวดัทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงใกลก้บัทะเลสาบตะวนัตกของ

เมอืงฮานอย เจดยี์แห่งน้ี ใช้ศลิปะที่มกีารผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมจนีและเวยีดนาม มคีวามสูง 

ทัง้หมด 11 ชัน้ แต่ละชัน้จะมลีกัษณะเหมอืนกนั จากชัน้ล่างถึงชัน้บน ต่างเพยีงจะมขีนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่อง

หน้าต่างของแต่ละชัน้จะเป็นทีป่ระดษิฐานของประตมิากรรมพระพทุธรปูอมติาภพทุธเจา้ ตามความเชือ่ของพทุธมหายาน 

ซึง่มองเหน็เด่นชดัจากภายนอก ไล่เลยีงขึน้ไปตรงกนั ตวัเจดยีก่์อสรา้งดว้ยอฐิสแีดง ชัน้ล่างดา้นหน้าจะมแีท่นสาํหรบัให้

นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมจีารกึประวตัคิวามเป็นมาทัง้ของเจดยี์และพระศรศีากยมุนีปางปรนิิพพานที่ทําด้วยทองคํา  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน้ําจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุของกรุงฮานอย ทะเลสาบ

ตะวนัตก มคีวามยาวของชายฝัง่ 17 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงหลวงและเป็นสถานที่ๆ  นิยมสาํหรบัการ
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พกัผ่อนหย่อนใจ มสีวนรอบๆ ทะเลสาบทีด่งึดดูชาวบา้นหลายคนและนกัท่องเทีย่วทีก่ําลงัมองหาการพกัผอ่นจากเมอืงที่

วุน่วาย 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านถ่ายภาพดา้นหน้า สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละศุกร ์เพื่อนําร่างลุงโฮไปอาบน้ํายาใหม่) ภายใน

บรรจุศพอาบน้ํายาของท่านโฮจมินิหน์อนสงบอยู่ในโลงแกว้ เป็นนักปฏวิตัชิาวเวยีดนาม ซึง่ในภายหลงัไดก้ลาย

มาเป็นนายกรฐัมนตรแีละประธานาธบิดแีหง่สาธารณรฐัประชาธปิไตยเวยีดนาม (เวยีดนามเหนือ) หลงัจากสิน้สุด

ของสงครามเวยีดนาม ไซ่ง่อน เมอืงหลวงเก่าของเวยีดนามใต้ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นนครโฮจมินิห์ เพื่อเป็น

เกยีรตแิก่โฮจมินิหโ์ฮจมินิหเ์ป็นบุคคลทีช่าวเวยีดนามถอืวา่เป็นบุคคลทีม่คีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการประกาศ

อสิรภาพของเวยีดนาม  

 

นําทา่นชม ทะเลสาบคืนดาบ และ อิสระช้อปป้ิงท่ีถนน 36 สาย เป็นยา่นทีม่สีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย 

กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 

คํา่ บริการขนมปังเวียดนาม   

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม 
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20.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD)  เที่ยวบนิที ่FD645 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

22.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
 

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

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา 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 



 

 
VN GS25 HAN08 4D3N FD 

 

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 

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 ตลุาคม 2566 16,999 3,500 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง) 
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ข้อสาํคญั  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั หากกรณี

ท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทัง้น้ี

นักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทาํตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-19 และ

การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ

และคา่ภาษน้ํีามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 

ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

ทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องโดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้

น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้น้ีเจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของ

สายการบนิ) **  

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึ

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 

1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรบัคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซ่ีาอกีครัง้ (เน่ืองจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่าํนกัในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

- คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนาม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

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

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

 

เงื่อนไขการจอง  

- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจาก

ส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากทา่นไมช่าํระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักาํหนด ทาง

บรษิทัจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านใดไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึง

กต็าม 
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- กรณีลกูคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่

ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ *ในกรณีที่วนัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม 

และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม

นโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

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

กรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทาง

บรษิทัฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรพัยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสูญหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักท่องเทีย่ว

เอง 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทาง

ออกนอกประเทศได ้
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เงื่อนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ้นตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ทา่นทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ

ทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน

ใดสว่นหน่ึง หากทา่นไมด่าํเนินการสง่สาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 
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- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา

เดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนั

แดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึ

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทีจ่าํเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่า่นไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหวา่ง

เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถ

คนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบรษิัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดให้

ทา่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  
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- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 

- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆกต็าม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 


