
 

 

รหัสทัวร GOH1901089 
ทัวรเวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปน 5 วัน 4 คืน (PG) 
++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมความงดงามของซาปา เมืองหลังคาโลกแหงอินโดจีน  
น่ังกระเชาชมความงามเทือกเขา ฟานซิปน 
ชมน้ําตกที่สวยงามท่ีสุดในเมืองซาปา น้ําตกสีเงิน, ชมหมูบานกาตกาต 
สัมผัสประวัติศาสตรฮานอย เย่ียมชมสุสานลุงโฮ 
ลองเรือชมความงามของอาวฮาลองเบย 
ชม ถ้ําสววรค ชมหินงอกหินยอยที่ธรรมชาติรังสรรคไวอยางสวยงาม 
ชมโชวหุนกระบอกน้ํา, ชอบปم�งถนน 36 สาย  
FREE WIFI ON BUS, สุดพิเศษกับเมนูหมอไฟปลาแซลมอล 
พิเศษสุด!! รับงอบหนอนหลา ทานละ 1 ใบ 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วันที่ 1 เชียงใหม - ฮานอย - ลาวไก - ซาปา 
07.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน1 

เคานเตอรสายการบินบางกอกแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

10.00 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที่ PG995 
(มีบริการอาหาร พรอมเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ี
เรียบรอยแลว 
นําทานรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทองถ่ินที่เวียดนามเปนเวลาเดียวกันกับ
ประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซาปา จังหวัดลาวไก 
 เมืองซาปา เคยถูกใหสรางข้ึนเปนเมืองตาก

อากาศของชาวฝร่ังเศสที่ เขามาปกครองใ  
นสมัยอาณานิคม ในป พ.ศ.2465 และไดมี
การสรางสถานีภูเขาข้ึน เพราะดวยเมืองซาปา
โอบลอมดวยขุนเขานอยใหญจึงทําใหมีอากาศเย็นตลอดป ปจจุบันเปนเมือง
ทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิยมมากท่ีสุดแหงหน่ึงในเวียดนาม โดยใชเวลาประมาณ 5 
ชม.โดยการน่ังรถโคดปรับอากาศ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชาบูปลาแซลมอน 
ที่พัก โรงแรม : Sapa Lodge New Hotel หรือระดับเทียบเทา 
  
วันที่ 2 ซาปา - ยอดเขาฟานซีปน - ชมหมูบานกาต กาต - น้ําตกสีเงิน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรมท่ีพัก 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซีปน สูง 

3,143 เมตร สูงท่ีสุดในอินโดจีน ฟานซิปนยอด
เขาสูงสุดแหงเวียดนามและ ในภูมิภาคอินโดจีน 
จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” 
บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 
เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
อยางย่ิง สภาพป�าก็ยังคงมีความสมบูรณและสวยสดงดงามมาก ทวาการเดินเทาสู



 

 

ยอดเขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางที่คอนขางชัน จนมีเฉพาะผู
พิสมัยการเดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุด หมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจ
และช่ืนชมความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย (น่ังกระเชาใหญข้ึนสูยอดเขาฟานซี
ปน) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ชม หมูบานกาต กาต เปนหมูบานชาวเขา

เผามงดํา  อยูที่เมืองซาปา ทางตอนเหนือของ
ประเทศเวียดนาม หมูบานแหงน้ีเปนสถานที่
ยอดนิยมของผูท่ีสนใจชมวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชาวเขา ชาวท้องถ่ิน และยังเปนจุดชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได ท่ีสวยงามกวาง
สุดตาดวย 

 นําทานเดินทางสู น้ําตกสีเงิน เปนน้ําตกท่ี
สวยงามท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขา
ฟานซีปน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
จากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร 
มีหลายระดับ สายน้ําลัดเลาะตามหนาผาลงมา
อยางสวยงาม 

 ไดเวลาอันควร นําทุกทานเดินทางสู ตัวเมืองลาวไก 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  โรงแรม : Aristo Lao Cai 5 star Hotel  หรือระดับเทียบเทา 
  
วันที่ 3 

ซาปา - ฮานอย - ชมสุสานลุงโฮ - จัตุรัสบาด่ิญ - สุสานลุงโฮ - บานลุงโฮ - วัด
เจดียเสาเดียว  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากน้ันนําทุกทานเดินทาง สูเมือง ฮานอย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sen Buffet 
 จากน้ันชม จัตุรัสบาด่ิญ เปนจัตุรัสที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงในกรุงฮานอย ประเทศ

เวียดนาม เปนสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ดวยเปนสถานที่ที่โฮจิมินห 
ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม อานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามเมื่อวันท่ี 
2 กันยายน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง[1] จัตุรัสน้ีต้ังช่ือตามเหตุการณ
จลาจลบาด่ิญ ซ่ึงเปนการกอการกําเริบเพ่ือตอตานจักรวรรดิฝร่ังเศสที่เกิดข้ึนใน
เวียดนามระหวางป ค.ศ. 1886-ค .ศ. 1887 และเปนสวนหน่ึงของการเคล่ือนไหว
ขบวนการเก่ินเวือง 



 

 

 จากน้ันนําทาน เย่ียมชมสุสานลุงโ ฮ สุสานโฮจิ
มินห เปนอาคารสุสานสรางดวยหินออน, 
หินแกรนิต และไม สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1973 
ในสุสานแหงน้ีมีทหารกองเกียรติยศในชุด
เคร่ืองแบบเต็มยศสีขาวยืนถือดาบปลายปนยืนรักษาการณอยูตลอดเวลา มีทางเดิน
แคบๆ ไปยังหองโถงใหญ ที่กลางหองมีแทนหินต้ังโลงแกวบรรจุรางของโฮจิมินหหรือ
ลุงโฮ ที่นอนสงบเหมือนคนนอนหลับอยูภายใน ซ่ึงไดรับการอาบน้ํายาเปนอยางดีอยู
ในโลงแกวภายในหองท่ีควบคุมอุณหภูมิคงที่ 
**หมายเหตุ  
- สุสานโฮจิมินหจะปดทุกวันจันทร, วันศุกร และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกป แตสามารถชมบริเวณภายนอกได  
- ในการเขาชมสุสานท้ังกรุปจะมีพวงมาลา 1 อัน ในการเคารพศพที่สุสาน กรณีท่ี
สุสานปด หรือ คิวในการวางพวงมาลาเต็ม จะไมมีพวงมาลาในการเคารพศพ และไม
มีการคืนเงินใดๆ เน่ืองจากเปนอภินันทนาการจากทางบริษัทฯ 

 ชม บานลุงโฮ เปนบานไมหลังเล็กๆ ซ่ึงลุงโฮใช
เปนที่อยูอาศัยมาเปนเวลา 5 ป ต้ังแตป 1954 
- 1958 จนกระท่ังวาระสุดทายของชีวิต ใตถุน
บานเล็กๆ หลังน้ีเปนสถานท่ีประวัติศาสตร ที่โฮ
จิมินหใชเปนที่ประชุม กับนายทหารคนสําคัญๆ วางแผนการรบกับทหาร
สหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ขางบนบานเปนหองหนังสือและหองนอนของโฮจิ
มินหซ่ึงอยูอยางเรียบงายและสมถะ 

 จากน้ันชม วัดเจดียเสาเดียว ท่ีมีอายุกวา 400 
ป วัดแหงน้ีสรางข้ึนเพ่ือถวายเปนพุทธบูชาแด 
เจาแมกวนอิม ซ่ึงต้ังอยูกลางสระบัว โดยมี
ตํานานไววา พระเจาหลีไทโต อยากไดโอรสมาก 
และรอคอยมาเปนเวลานาน จนมาคืนวันหน่ึง ทรงสุบิน(ฝน) ไปวาเห็นเจาแม
กวนอิมพระแมโพธิสัตว ไดมาปรากฎท่ีสระบัวและไดประธานโอรสใหกับพระองค 
หลังจากน้ัน พระองคก็ไดมีพระโอรส จึงไดสรางเจดียขนาดเล็กท่ีต้ังอยูบนเสาตนเดียว



 

 

กลางสระบัวเพ่ือเปนการถวายสักการะแดเจาแมกวนอิม ในป คศ. 1049 ปจจุบันคน
สวนใหญมักจะมาขอพรใหไดบุตรกับเจาแมกวนอิมท่ีเจดียเสาเดียวแหงน้ีอยูเสมอ 

 ไดเวลาอันควร นําทุกทานเดินทางสู เมืองฮาลอง 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  โรงแรม : New star Halong Hotel หรือระดับเทียบเทา 
  
วันที่ 4 

ฮาลอง - ลองเรืออาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค - ฮานอย - ชมโชวหุนกระบอกน้ํา - ชอบ
ปم�งถนน 36 สาย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

เดินทางสูทาเรือ นําทุกทานลองเรือชมความ
งดงามของ อาวฮาลองเบย อาวฮาลอง หรือ ฮา
ลองเบย น้ันตามนิทานปรัมปราของชาว
เวียดนามไดกลาวถึงมังกรโบราณซ่ึงเคยรอนมา
ลงในอาวน้ีเม่ือคร้ังดึกดําบรรพและช่ือของฮาลอง ก็แปลไดวา มังกรรอนลง เชิญทาน
สัมผัสจากความงดงามและสมบูรณของอาวฮาลอง จนทําใหไดรับการข้ึนทะเบียน
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเม่ือป พ.ศ. 2537 สัมผัสความ
มหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยเกาะหินปูนรูปรางแปลกตานับพันเกาะ 
สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม ผานเกาะตางๆ ที่มีรูปรางแปลกตา ลักษณะ
ทั่วไปของอาวฮาลองน้ันประกอบไปดวยเกาะเล็ก เกาะนอยจํานวนกวา 1,000 เกาะ 
และมีเน้ือที่กวา 4,000 ตารางกิโลเมตรซ่ึงเปนสวนหน่ึงของอาวตังเก๋ียของทะเลจีน
ใต 

 นําทานเขาชม ถ้ําสววรค ชมหินงอกหินยอย
ตางๆภายในถ้ํา ท่ีประดับตกแตงดวยแสงสี
สวยงาม หินแตละกอนจะมีลักษณะคลายกับสัตว
ตามแตทานจินตนาการ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮาลอง 
 จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย 
ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



 

 

 จากน้ัน ชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรม
ประจําชาติเอกลักษณของประเทศเวียดนามและ
มีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิด
หุนกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียง
บรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอเร่ืองราวใน
ชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

 จากน้ันอิสระใหทุกทานชอบปم�ง ถนน 36 สาย 
เปน  ยานหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานรวม 
600 กวาป ในอดีตถนนแตละสายก็จะขายของ
หัตถกรรมสอดคลองตามช่ือเรียกถนน แต
ปจจุบันสินคาที่วางขายไมไดสอดคลองกับช่ือถนนเทาไร คืนวันศุกร-อาทิตยที่ยานน้ี
จะมี Night market ยานน้ีจะคึกคักไปดวยผูคน ท้ังชาวเวียดนามและนักทองเท่ียวที่
เดินทางมาจับจายใชสอย ถนน36สายเกา แหลงขายของท่ีระลึกและสินคาพ้ืนเมืองท่ี
ใหญที่สุดของกรุงฮานอย ต้ังอยูใจกลางเมือง โดยถนนแตละสายจะขายของแตกตาง
กันออกไป อยางเชนขายรองเทาถนนสายน้ันก็จะขายรองเทาตลอดสาย ขายของที่
ระลึกก็ขายของท่ีระลึกตลอดสาย เปนตน แตปจจุบันไมไดแยกประเภทกันชัดเจน
เหมือนในอดีต  ถนนแตละสายจะขายสินคาคละกันไป สามารถเดินซ้ือกันไดอยางจุใจ
มีสินคาใหเลือกกันมากมาย เชน รองเทา เส้ือผา งานฝมือท่ีทําจากไม เคร่ืองเขิน เรือ
สําเภาไมจําลอง ของท่ีระลึกจากเวียดนาม เปนตน 

ที่พัก  โรงแรม : First Eden Hotel หรือระดับเทียบเทา 
   
วันที่ 5 ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - เจดียเฉินกวก - เชียงใหม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชม วิหารวรรณกรรม สรางใน พ.ศ. 

1613 สมัยพระเจาหลีแถงหโตง อุทิศใหแด
ขงจื้อ วิหารน้ีอยูติดกับกว็อกต่ือยาม เปน
โรงเรียนของพวกขุนนางและเปนมหาวิทยาลัย
แหงชาติแหงแรกของเวียดนาม ตอมาสมัย
ราชวงศตรันไดเปล่ียนช่ือเปนกว็อกช็อกเวียน 
วิหารวรรณกรรมแบงออกเปน 5 ช้ันดวยกัน ประตูทางเขาดานหนาทําเปน 2 ช้ัน มี
ประตูรูปวงโคง คลายกงจีน สลักช่ือวิหารวรรณกรรมอยูช้ันบนสุด เม่ือลอดซุมประตู
ดานหนาเขามา จะพบความรมร่ืนของตนไมใหญ สองขางทางมีบอนํ้าส่ีเหล่ียมขนาด



 

 

เล็ก 2 บอ สังเกตไดวามีการวางแผนผังการกอสรางท่ีดี คํานึงถึงหลักของฮวงจุย
เชนเดียวกับจีน คงไดรับอิทธิพลน้ีมาจากจีน เพราะจีนเคยปกครองเวียดนามมากอน 

 นําทานชม เจดียเฉินกวก สัญลักษณทาง
พระพุทธศาสนาของเวียดนามแหงน้ีไดรับการ
เคารพสักการะดาน  ความเกาแกและท่ีต้ัง ช่ืน
ชมสถาปตยกรรมเกาแกอายุหลายศตวรรษ 
เพลิดเพลินกับสวนสวยงาม และพักผอน
ทามกลางบรรยากาศเงียบสงบ เจดียน้ี ซ่ึง
กอสรางข้ึนในชวงระหวางป 544 ถึงป 548 ในสมัยราชวงศลี้ ดวยอายุเกาแกเกือบ 
1,500 ป เจดียเฉินกวกเปนหน่ึงในเจดียท่ีเกาแกที่สุดในฮานอย สักการะพระพุทธรูป
และแทนบูชา สถูปทรงสูง และแผนจารึก (ศิลาจารึกแหงเกียรติยศ) ทาง
ประวัติศาสตรและศิลปะของเวียดนาม 

 ไดเวลาอันควรนําทุกทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ 
12.45 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ 

PG996 
(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

14.50 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ
ประทับใจ 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิตองแจงลวงหนาท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียน โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ** 
อัตราคาบริการ                                                                                      
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
หองละ 2-3 
ทาน ทานละ 

เด็ก 8-12 ป
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็ก 8-12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

18 - 22 พ.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 4,900.- 16,088.- 
08 - 12 มิ.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,900.- 15,088.- 
13 - 17 ก.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 4,900.- 16,088.- 
12 - 16 ต.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 4,900.- 16,088.- 
**ราคาสําหรับเด็กทารก (อายุไมเกิน 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจาหนาท่ี** 
(เด็กทารกตองเอาสูติบัตรตัวจริงพรอมพาสปอรตตัวจริงไปแสดงตัวเทาน้ัน ณ วันเดินทาง) 

 



 

 

***โปรแกรมทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก *** 
 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา

เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมสามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิก
ของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียวโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัท

ฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง  
6. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว 
7. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอน

ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไป

ดวย 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเครื่องบินช้ันนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวัน, จํานวนคนและมีคาใชจายตามท่ีทาง
สายการบินกําหนด) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางทานละไมเกิน 20 กก. 
4. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
6. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8. คากระเชาข้ึนเขาฟานซีปน 
9. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 
10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
11. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
*กรณีท่ีตองการซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได* 

12. เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
13. เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
14. ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
15. [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน

บาท] 
16. ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
17. [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหร่ี, เหลา, 

เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว
ตองย่ืนวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการย่ืนวีซา 500 
บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา 
ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองย่ืนวีซา 

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตราท่ีระบุไวขางตน 
5. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและทิปพนักงานขับรถ (1000 บาท/ทาน/ทริป)  
8. คาทิปหัวหนาทัวร (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 

เง่ือนไขการจอง  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและ

สงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ท่ีดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง  
4. หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่

เกิดข้ึน 
5. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 



 

 

ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง  
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน   คืนคาใชจายทั้งหมด  
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย

ท้ังหมด 
4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีท่ีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว และทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองคืนคาทัวร
หรือมัดจําใหกับลูกคา (ตามเงื่อนไข ขอ1-ขอ3) ท้ังน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บ
คาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว กับทานเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว หรือได
ชําระคาบริการในสวนของทางตางประเทศ เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) โดยใชเวลาดําเนินการ
ในการคืนเงิน 7-14 วัน ทําการ นับจากวันที่ไดรับเร่ือง   



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม
คืนคาทัวรท้ังหมด 

9. กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดนปฏิเสธวี
ซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่
เกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 

10. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม            
 
เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน                                           
1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคล่ือน

วันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขา
ไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ     ออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว (กรณีต๋ัว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 

2. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

3. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

4. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบิน   กําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
 



 

 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
 
 ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, 
สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ 
สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย 
(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มี
ความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง 
รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัย
ของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 


