
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFD08 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ตามจุก๊ ฮาลองเบย์ 4วนั 3คนื 

เช็คอินซาปา ชมวิวนาขั้นบันได คาเฟสุ่ดชิค MOANA SAPA CAFÉ  ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต 
ชมวิวแบบ 360 องศา สะพานแก้วมังกรเมฆ สะพานแก้วแห่งแรกของเวียดนาม 

ล่องเรือจิบชา สูวั่ดตามจุ๊กวัดใหญ่ที่สุดในโลก ชมวัดหงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม 
ล่องเรือชมความสวยงามทัศนียภาพอ่าวฮาลอง ชมถ ้านางฟา้ และ ช้อปป้ิงตลาดราตรีฮาลอง 

เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ เดินเลน่ช้อปป้ิงถนน 36สาย 
 

พิเศษ!! Bamboo Sapa Hotel สุดหรู 4 ดาว* ถ่ายภาพวิวสวยระดับล้านกับสระว่ายน ้าอินฟนิิต้ี 
เต็มอ่ิม เฝอเวียดนาม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลดั+ล่องเรือทานอาหารอ่าวฮาลอง 

 

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

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่
(บาท) 

ราคาเด็ก 0-2 ปี 
(บาท) 

พักเด่ียวเพ่ิม 
(บาท) 

ท่ีน่ัง หมายเหต ุ

11 – 14 พฤศจิกายน 65 14,888  
2,200 

 
2,500 

25  

18 – 21 พฤศจิกายน 65 14,888 25 
25 – 28 พฤศจิกายน 65 14,888 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 อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air 
Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

06.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ 
FD642 

08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย น าท่าน
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่
เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) ) น าท่านเดินทางสู่ เมือง
ซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม
ใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมือง
ต้ังอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,650 
เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นแหล่งปลูกผัก
และผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่ง
ขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดใน
เวียดนามด้วย เพราะในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของ
ฝร่ังเศส ท าให้เวียดนามมีการสถานที่ต่างๆคล้ายเมืองของฝร่ังเศส 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เฝอเวียดนาม ต้อนรับการเดินทางสู่
เวียดนามกับก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเมนูประจ าประเทศเวียดนาม น ้าซุปใส สี
น ้าตาลเล็กน้อย น ้าซุปหอมเคร่ืองเทศ มีรสชาติหวานเค็มกลมกล่อม และ
ที่ส าคัญกลิ่นน ้าซุปต้องหอม และรสหวานที่ได้จะเป็นหวานจากกระดูกเนื้อ
ที่ใช้เวลาในการต้มยาวนาน เส้นเฝอเหนียวนุ่ม  

 พาทุกท่านเปิดประสบการณ์ความหวาดเสียวที่  Rong May Glass 
Bridge หรือ สะพานแก้วมังกรเมฆ กับระดับความสูงจากพ้ืนด้านล่าง 300 เมตรและสูงจากระดับน ้าทะเลถึง 2,200 เมตร 
ทางขึ้นจะให้ผู้เข้าชมมาจากทางลิฟต์แก้วข้ึนไปสู่ระเบียงด้านบน เพ่ือเดินในทางเดินกระจกทอดยาวไปจนถึงระเบียงชมวิว
แก้วกับวิว 360 องศาท่ามกลางเมฆหมอกและธรรมชาติป่าเขียวขจีของเมอืงซาปา บนสะพานนี้เราจะได้ชมทัศนียภาพของ
เส้นทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son จากมุมสูงและมียังลิฟต์แก้วกลางแจ้งสูงประมาณ 300 เมตร

วันที่หนึง่         ท่าอากาศยานดอนเมอืง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – เมืองซาปา –สะพานแก้วมังกรเมฆ 
          ตลาดคนเดินซาปา - พัก Bamboo Sapa Hotel สุดหรู 4 ดาว*                                             อาหาร เที่ยง, เย็น      



ด้วย  สวยงามเหนือค าบรรยายจริงๆ จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆน าสินค้ามาขาย
ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปป้ิงของพ้ืนบ้านของเมืองซาปาได้ตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด 
 พิเศษ!! พัก Bamboo Sapa Hotel สุดหร ู4 ดาว*  เปิดประสบการณ์การพักผ่อนสุดฟนิที่สระว่ายน ้าอนิฟนิต้ีิ ให้ทกุท่าน

ได้พักผ่อนดูพระอาทิตย์ข้ึน พกชุดว่ายน ้ามาถา่ยภาพกบัวิวสระว่ายน ้าแสนสวยพร้อมวิวฉากหลังด้วยนาขัน้บนัไดสวย
ตระการตา สระน ้าที่เห็นผืนน ้าทอดยาวเป็นผืนเดียวกับท้องฟา้ เนนิเขาทีถู่กลอ้มรอบด้วยภูเขาสูงอกีหลายสิบลกู 
ตื่นเต้นไปกับวิวแบบพาโนรามา่สวยจนปร่ิมใจ และสมัผัสอากาศที่แสนเยน็สบาย บริการพร้อมห้องพักหรูแสนสบาย 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ ่(MOANA SAPA CAFÉ)  จ าลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละ
ที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองดื่มจ าหน่ายให้ท่านได้พักดื่ม
เคร่ืองดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟนิ (ราคาไม่รวมค่าเคร่ืองดื่ม) 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง      เมืองซาปา –Moana Sapa Café – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกัต๊ – เมอืงฮานอย               อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น      
 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านกัต๊กัต๊ 
เป็นหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้และเป็นที่รู้จัก
กันดีว่าเป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวม้งด า ชมวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้  หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ด้านล่างของหุบ
เขาเมืองหัว ซ่ึงเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวที่ส าคัญในซาปา  บริเวณ
โดยรอบหมู่บ้าน Cat Cat ล้อมรอบด้วยนาขั้นบันได,  เขียวชอุ่ม
และน ้าตกที่สวยงาม จากนั้นน าท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมี
ชาวเขาเผ่าต่างๆน าสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาว
เย็นและไอหมอก อิสระช้อปป้ิงของพ้ืนบ้านของเมืองซาปา 

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
 น าท่านเดินทางกลับที่พัก เมืองฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม และเมืองใหญ่อันดับสองรองจากโฮจิมินห์  เป็นเมือง

ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญและเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการปกครองของเวียดนามที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี  
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่5)   

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

 

 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  

เดินทางสู่ เมืองฮานาม เป็นจังหวัด 1 ใน 10 ที่มีราบลุ่ม
แม่น ้าแดงมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกรุงฮานอย มี
ภูเขา  เต้ียเป็นบางส่วนของพ้ืนที่ มีแม่น ้า 4 สายส าคัญ 
ได้แก่ แม่น ้าแดง , แม่น ้า Chau, แม่น ้า Day และแม่น ้า 
Nhue ไหลผ่าน มีอุณหภูมิ โดยเฉลี่ย  23 – 24 องศา
เซลเซียส และยังมีอตุสาหกรรมที่ส าคัญทีสุ่ดของจังหวัด
ได้แก่ ส่ิงทอและตัดเย็บและอุตสาหกรรมประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอีกด้วย น าท่านเดินทางไปล่องเรือ วัด
ตามจุ๊ก Tam Chuc Temple (มีบริการของหวาน+ผลไม+้
น ้าชาเวียดนามบนเรือ) มีพ้ืนที่ใหญ่โตมีผืนป่าสลับกับแหล่งน ้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ต้ังอยู่ตรงกลาง
เส้นทางการท่องเที่ยว มีส่ิงปลูกสร้างหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์
ประชุมนานาชาติกลางสระน ้า โดยในวัดหงอกที่ต้ังบนยอดสูงสุดบูชาพระพุทธรูปที่ท าจากหินทับทิมหนัก 4 ตัน ส่วนตัววัดนั้น
ประกอบจากแท่นหินแกรนิตแดงโดยฝีมือของช่างชาวอินเดีย นอกจากจุดเด่นคือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้ว ยังมีสวนหลัก
ศิลาหินจารึกพระคัมภีร์รวม 1 พันหลัก ท าจากหินเขียวของจังหวัดแทงฮว้า ซ่ึงนับเป็นสวนพระคัมภีร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เที่ยง     รับประทานอาหารเทีย่ง  (มื้อที7่)  
บ่าย           น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง น าท่านเลือกชมและช้อปของฝาก ณ ร้าน OTOP จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของชาวเวียดนาม 

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิง ณ ตลาดราตรีฮาลอง มีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกมากมายให้เลือกช้อปกัน อาทิ กระเป๋า ไม้
หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆมากมาย 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่8) 
ที่พัก : Sea Star Halong 3* / Kenny Halong 3* / Vincent Halong Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

วันที่สาม     เมืองฮานอย -  เมืองฮานาม – ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก - เมืองฮาลอง - แวะร้าน Otop – ตลาดราตรีฮาลอง  
             อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 



ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 

 

 
 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
 น าท่านออกเดินทาง สู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือชมความงามตาม
ธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาด โดยจิตร
กรเอก ณ อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 
1,969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์กร
ยูเนสโก้ อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการ
ล่องเรือ ท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทั้ง เกาะหมา 
เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ จากนั้นน าท่านชม   เป็นถ ้าขนาดใหญ่
ตั้งอยู่กลางทะเลสาบที่อ่าวฮาลอง ชมหินงอกหินย้อยมากมาย
ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจย่ิงนัก ถ ้าแห่งนี้เพ่ิงถูกค้นพบ
เมื่อไม่นานมานีไ้ด้มกีารประดับแสงสีตามผนังและมุมธรรมชาติ
ที่เสริมเติมแต่งโดยมนษุยแ์สงสีทีล่งตัว มีเสาค ้าฟา้ซ่ึงเกดิจาก
หินงอกและหินย้อยมาบรรจบติดกันจนกลายเป็นเสาท าให้เกิด
จินตนาการรูปร่างต่างๆมากมาย จากนั้นพาท่านเดินทาง ชม
หมู่บ้านชาวประมง เป็นหมู่บ้านลอยน ้ากระจัดกระจายอยู่หลาย
แห่ง จุดเร่ิมต้นของหมู่บ้านนั้นมาจากชาวประมงสร้างข้ึนเพ่ือ
ใช้จ าหน่ายของสดและต่อมาก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยอย่าง
รวดเร็ว มากกว่านั้นยังพัฒนาจนมีโรงเรียนในหมู่บ้านเพ่ือให้
ครบวงจรการเป็นชุมชนโดยเรือและเรือนแพของพวกเขาจะ
ถูกยึดโยงเข้าด้วยกันเพ่ือความปลอดภัยจนเห็นเป็นภาพหมู่บ้านลอยน ้าเกาะกลุ่มกันกลางทะเลสาบอันเป็นเอกลักษณ์ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  พิเศษ!! ทานอาหารบนเรือพร้อมเสิร์ฟไวน์แดงดาลัด 
   จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่  เมืองฮานอย น าท่านชม 

ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ
แห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามท า   สงครามสู้รบ
กับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็น
เวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้
เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้
มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้
พระองค์ เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่ พระองค์
ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกคร้ังและ
ได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นพาทุกท่าน อิสระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้
ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ 

เย็น ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับสู่
ประเทศไทย พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง ประจ าชาติเวียดนาม ท่านละ 1ช้ิน 

20:50 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645 

วันที่สี่       อ่าวฮาลอง - ถ ้านางฟา้–หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปป้ิงถนน 36 สาย –  
    ท่าอากาศยานนานาชาต ิโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                     อาหาร เช้า,เที่ยง     
                                          



22:40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธใินการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถ่ึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง 
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลบัและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)  
1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น    (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียง
แทน  

4.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6.  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน AIR AISA สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเกบ็ และกรณีสัมภาระเกินทา่นต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ 



7.  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่
บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกันทั่วไป 

8.  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9.  ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10.  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4.  ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน



ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 


