
 

 

รหัสทัวร GQH1901632 

ทัวรเวียดนามเหนือ Beautiful North ฮานอย ฮาลอง ซาปา  
ฟานซีปน 5 วัน 4 คืน [PG] 
 
 

ยอดเขาฟานซีปน ชมหมูบานกาต กาต น้ําตกสีเงิน ชมสุสานลุงโฮ จัตุรัสบาด่ิญ วัดเจดียเสาเดียว 

ลองเรืออาวฮาลอง ถ้ําสวรรค ชมโชวหุนกระบอกน้ํา วิหารวรรณกรรม เจดียเฉินกวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันที่ 1 
เชียงใหม (ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม) - ฮานอย (ทาอากาศยานนานาชาติ
นอยไบ) (PG995 : 10.00-12.00) - ฮานอย - ลาวไก - ซาปา 

08.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน1 
เคานเตอรสายการบินบางกอกแอรเวย โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

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

12.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย (เวลาทองถ่ินท่ีเวียดนาม
เปนเวลาเดียวกันกับประเทศไทย) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว 
นําทานรับประทานอาหารกลางวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในทาอากาศยานนอยไบ 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซาปา จังหวัดลาวไก (โดยใชเวลาประมาณ 5 ชม.) 
 เมืองซาปา เคยถูกใหสรางข้ึนเปนเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศสท่ี เขามา

ปกครองใ  นสมัยอาณานิคม ในป พ.ศ.2465 และไดมีการสรางสถานีภูเขาข้ึน 
เพราะดวยเมืองซาปาโอบลอมดวยขุนเขานอยใหญจึงทําใหมีอากาศเย็นตลอดป 
ปจจุบันเปนเมืองทองเท่ียวซึ่งไดรับความนิยมมากท่ีสุดแหงหน่ึงในเวียดนาม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชาบูปลาแซลมอน 
ท่ีพัก โรงแรม : Sapa Lodge New Hotel หรือระดับเทียบเทา 
  
วันที่ 2 ซาปา - ยอดเขาฟานซีปน - ชมหมูบานกาต กาต - น้ําตกสีเงิน - ลาวไก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ยอดเขาฟานซีปน สูง 3,143 เมตร สูงท่ีสุดในอินโดจีน 
ฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและ ในภูมิภาคอินโดจีน จนไดรับการกลาว
ขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 
เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยางย่ิง สภาพป�าก็ยังคงมีความ
สมบูรณและสวยสดงดงามมาก ทวาการเดินเทาสูยอดเขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบาย
เลย เพราะสภาพเสนทางที่คอนขางชันจนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดินป�าจากท่ัวโลก
เลือกเปนจุด หมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและช่ืนชมความงามของ
ผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย  
(น่ังกระเชาใหญข้ึนสูยอดเขาฟานซีปน) 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ชม หมูบานกาต กาต เปนหมูบานชาวเขาเผามงดํา  อยูที่เมืองซาปา ทางตอนเหนือ

ของประเทศเวียดนาม หมูบานแหงน้ีเปนสถานท่ียอดนิยมของผูท่ีสนใจชมวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวเขา ชาวท้องถ่ิน และยังเปนจุดชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได ที่
สวยงามกวางสุดตาดวย 

 นําทานเดินทางสู น้ําตกสีเงิน เปนน้ําตกท่ีสวยงามท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจากยอด
เขาฟานซีปน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 
100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ําลัดเลาะตามหนาผาลงมาอยางสวยงาม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม : Aristo Lao Cai 5 star Hotel  หรือระดับเทียบเทา 
  
วันที่ 3 ซาปา - ฮานอย - ชมสุสานลุงโฮ - จัตุรัสบาด่ิญ - บานลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู เมืองฮานอย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sen Buffet 
 จากน้ันชม จัตุรัสบาด่ิญ เปนจัตุรัสที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงในกรุงฮานอย ประเทศ

เวียดนาม เปนสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ดวยเปนสถานที่ท่ีโฮจิมินห 
ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม อานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามเมื่อวันท่ี 
2 กันยายน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง[1] จัตุรัสน้ีต้ังช่ือตามเหตุการณ
จลาจลบาด่ิญ ซ่ึงเปนการกอการกําเริบเพ่ือตอตานจักรวรรดิฝร่ังเศสท่ีเกิดข้ึนใน
เวียดนามระหวางป ค.ศ. 1886-ค .ศ. 1887 และเปนสวนหน่ึงของการเคลื่อนไหว



 

 

ขบวนการเก่ินเวือง 
 จากน้ันนําทาน เย่ียมชมสุสานลุงโ ฮ สุสานโฮจิมินห เปนอาคารสุสานสรางดวยหิน

ออน, หินแกรนิต และไม สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1973 ในสุสานแหงน้ีมีทหารกอง
เกียรติยศในชุดเคร่ืองแบบเต็มยศสีขาวยืนถือดาบปลายปนยืนรักษาการณอยู
ตลอดเวลา มีทางเดินแคบๆ ไปยังหองโถงใหญ ที่กลางหองมีแทนหินต้ังโลงแกว
บรรจุรางของโฮจิมินหหรือลุงโฮ ที่นอนสงบเหมือนคนนอนหลับอยูภายใน ซ่ึงไดรับ
การอาบน้ํายาเปนอยางดีอยูในโลงแกวภายในหองที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ 
**หมายเหตุ  
- สุสานโฮจิมินหจะปดทุกวันจันทร, วันศุกร และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกป แตสามารถชมบริเวณภายนอกได  
- ในการเขาชมสุสานท้ังกรุปจะมีพวงมาลา 1 อัน ในการเคารพศพท่ีสุสาน กรณีที่
สุสานปด หรือ คิวในการวางพวงมาลาเต็ม จะไมมีพวงมาลาในการเคารพศพ และ
ไมมีการคืนเงินใดๆ เน่ืองจากเปนอภินันทนาการจากทางบริษัทฯ 

 ชม บานลุงโฮ เปนบานไมหลังเล็กๆ ซ่ึงลุงโฮใชเปนที่อยูอาศัยมาเปนเวลา 5 ป 
ต้ังแตป 1954 - 1958 จนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต ใตถุนบานเล็กๆ หลังน้ีเปน
สถานท่ีประวัติศาสตร ที่โฮจิมินหใชเปนที่ประชุม กับนายทหารคนสําคัญๆ วาง
แผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ขางบนบานเปนหองหนังสือ
และหองนอนของโฮจิมินหซึ่งอยูอยางเรียบงายและสมถะ 

 จากน้ันชม วัดเจดียเสาเดียว ท่ีมีอายุกวา 400 ป วัดแหงน้ีสรางข้ึนเพ่ือถวายเปน
พุทธบูชาแด เจาแมกวนอิม ซ่ึงต้ังอยูกลางสระบัว โดยมีตํานานไววา พระเจาหลีไท
โต อยากไดโอรสมาก และรอคอยมาเปนเวลานาน จนมาคืนวันหน่ึง ทรงสุบิน(ฝน) 
ไปวาเห็นเจาแมกวนอิมพระแมโพธิสัตว ไดมาปรากฎที่สระบัวและไดประธานโอรส
ใหกับพระองค หลังจากน้ัน พระองคก็ไดมีพระโอรส จึงไดสรางเจดียขนาดเล็กที่
ต้ังอยูบนเสาตนเดียวกลางสระบัวเพ่ือเปนการถวายสักการะแดเจาแมกวนอิม ในป 
คศ. 1049 ปจจุบันคนสวนใหญมักจะมาขอพรใหไดบุตรกับเจาแมกวนอิมที่เจดีย
เสาเดียวแหงน้ีอยูเสมอ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก โรงแรม : New star Halong Hotel หรือระดับเทียบเทา 
  
  
  
วันที่ 4 ฮาลอง - ลองเรืออาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค - ฮานอย - ชมโชวหุนกระบอกน้ํา - ชอบ



 

 

ปم�งถนน 36 สาย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 เดินทางสูทาเรือ นําทุกทานลองเรือชมความงดงามของ อาวฮาลองเบย อาวฮาลอง 

หรือ ฮาลองเบย น้ันตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามไดกลาวถึงมังกรโบราณ
ซ่ึงเคยรอนมาลงในอาวน้ีเม่ือคร้ังดึกดําบรรพและช่ือของฮาลอง ก็แปลไดวา มังกร
รอนลง เชิญทานสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณของอาวฮาลอง จนทําใหไดรับ
การข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเม่ือป พ.ศ. 2537 
สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยเกาะหินปูนรูปรางแปลกตา
นับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม ผานเกาะตางๆ ท่ีมีรูปรางแปลก
ตา ลักษณะทั่วไปของอาวฮาลองน้ันประกอบไปดวยเกาะเล็ก เกาะนอยจํานวนกวา 
1,000 เกาะ และมีเน้ือที่กวา 4,000 ตารางกิโลเมตรซ่ึงเปนสวนหน่ึงของอาว
ตังเก๋ียของทะเลจีนใต 

 
 นําทานเขาชม ถ้ําสววรค ชมหินงอกหินยอยตางๆภายในถ้ํา ท่ีประดับตกแตงดวย

แสงสีสวยงาม หินแตละกอนจะมีลักษณะคลายกับสัตวตามแตทานจินตนาการ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือทามกลางวิวทิวทัศนของอาวฮาลอง 
บาย จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับสู เมืองฮานอย 
ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 จากน้ัน ชมการแสดงหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติเอกลักษณของประเทศ

เวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจาก
ในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะ



 

 

ละคร) นําเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
 จากน้ันอิสระใหทุกทานชอบปم�ง ถนน 36 สาย เปน  ยานหัตถกรรมท่ีมีประวัติ

ยาวนานรวม 600 กวาป ในอดีตถนนแตละสายก็จะขายของหัตถกรรมสอดคลอง
ตามช่ือเรียกถนน แตปจจุบันสินคาท่ีวางขายไมไดสอดคลองกับช่ือถนนเทาไร คืนวัน
ศุกร-อาทิตยที่ยานน้ีจะมี Night market ยานน้ีจะคึกคักไปดวยผูคน ทั้งชาว
เวียดนามและนักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาจับจายใชสอย ถนน36สายเกา แหลงขาย
ของที่ระลึกและสินคาพ้ืนเมืองท่ีใหญที่สุดของกรุงฮานอย ต้ังอยูใจกลางเมือง โดย
ถนนแตละสายจะขายของแตกตางกันออกไป อยางเชนขายรองเทาถนนสายน้ันก็จะ
ขายรองเทาตลอดสาย ขายของท่ีระลึกก็ขายของท่ีระลึกตลอดสาย เปนตน แต
ปจจุบันไมไดแยกประเภทกันชัดเจนเหมือนในอดีต  ถนนแตละสายจะขายสินคาคละ
กันไป สามารถเดินซ้ือกันไดอยางจุใจมีสินคาใหเลือกกันมากมาย เชน รองเทา 
เส้ือผา งานฝมือที่ทําจากไม เคร่ืองเขิน เรือสําเภาไมจําลอง ของท่ีระลึกจาก
เวียดนาม เปนตน 

ท่ีพัก  โรงแรม : First Eden Hotel หรือระดับเทียบเทา 
  
วันที่ 5 

ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - เจดียเฉินกวก - (ทาอากาศยานนานาชาตินอยไบ) -
เชียงใหม (ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม) (PG996 : 12.45-14.50)   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชม วิหารวรรณกรรม สรางใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจาหลีแถงหโตง อุทิศ

ใหแดขงจ้ือ วิหารน้ีอยูติดกับกว็อกต่ือยาม เปนโรงเรียนของพวกขุนนางและเปน
มหาวิทยาลัยแหงชาติแหงแรกของเวียดนาม ตอมาสมัยราชวงศตรันไดเปล่ียนช่ือ
เปนกว็อกช็อกเวียน วิหารวรรณกรรมแบงออกเปน 5 ช้ันดวยกัน ประตูทางเขา
ดานหนาทําเปน 2 ช้ัน มีประตูรูปวงโคง คลายกงจีน สลักช่ือวิหารวรรณกรรมอยู
ช้ันบนสุด เม่ือลอดซุมประตูดานหนาเขามา จะพบความรมร่ืนของตนไมใหญ สอง
ขางทางมีบอน้ําส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก 2 บอ สังเกตไดวามีการวางแผนผังการกอสราง
ที่ดี คํานึงถึงหลักของฮวงจุยเชนเดียวกับจีน คงไดรับอิทธิพลน้ีมาจากจีน เพราะจีน
เคยปกครองเวียดนามมากอน 

 นําทานชม เจดียเฉินกวก สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาของเวียดนามแหงน้ีไดรับ
การเคารพสักการะดาน  ความเกาแกและที่ต้ัง ช่ืนชมสถาปตยกรรมเกาแกอายุ
หลายศตวรรษ เพลิดเพลินกับสวนสวยงาม และพักผอนทามกลางบรรยากาศเงียบ
สงบ เจดียน้ี ซ่ึงกอสรางข้ึนในชวงระหวางป 544 ถึงป 548 ในสมัยราชวงศล้ี ดวย
อายุเกาแกเกือบ 1,500 ป เจดียเฉินกวกเปนหน่ึงในเจดียที่เกาแกท่ีสุดในฮานอย 



 

 

สักการะพระพุทธรูปและแทนบูชา สถูปทรงสูง และแผนจารึก (ศิลาจารึกแหง
เกียรติยศ) ทางประวัติศาสตรและศิลปะของเวียดนาม 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยไบ 
12.45 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที่ PG996 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
14.50 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ

ประทับใจ 
  
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก  
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 
12 ป (เสริม
เตียง) ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป (ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม ทาน
ละ 

ไมรวมต๋ัว
ทานละ 

13 ก.ค. 62 - 17 
ก.ค. 62 

20,888.- 20,888.- 20,888.- 4,900.- 16,088.
- 

12 ต.ค. 62 - 16 
ต.ค. 62 

20,888.- 20,888.- 20,888.- 4,900.- 16,088.
- 

** รายการทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวม 1,000 บาท/ทาน/
ทริป) ** 
** ทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ** 
**โปรแกรมทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก** 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1. การชําระคาบริการ 

1.1 ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี
และสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีที่ดูแลเสนทาง การจองจะยืนยันหลังจากไดรับแจงวา
ชําระเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
1.2 สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
1.3 การชําระเงินสวนที่เหลือ ลูกคาตองชําระกอนเดินทาง 15 วัน หากหากไมชําระตามเวลา
ท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตยึดมัดจําทั้งหมดและยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ  **
ชําระกอนเดินทาง 30 วัน สําหรับวันสงการนตและวันหยุดชวงวันข้ึนปใหม** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได           



 

 

2.1 คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 
2.2 คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
3.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด **45 วัน 
สําหรับวันสงการนตและวันหยุดชวงวันข้ึนปใหม** 
3.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง   เก็บคาใชจายทานละ 10,000 
บาท 
3.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย
ท้ังหมด 
3.4 สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
3.6 กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
3.7 กรณีท่ีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว และทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองคืนคา
ทัวรหรือมัดจําใหกับลูกคา (ตามเง่ือนไข ขอ1-ขอ3) ทั้งน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บ
คาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว กับทานเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน หรือไดชําระ
คาบริการในสวนของทางตางประเทศ เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) โดยใชเวลาดําเนินการใน
การคืนเงิน 7-14 วัน ทําการ นับจากวันท่ีไดรับเร่ือง   
3.8 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ 
ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
3.9 กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดน
ปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจาย
จริงท่ีเกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 
3.10 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข และ
หมายเหตุที่ระบุทุกขอแลว 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินช้ันนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ  

- ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวัน, จํานวนคนและมีคาใชจายตามท่ีทาง
สายการบินกําหนด 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน ซ่ึง
ระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมที่น่ัง 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางทานละไมเกิน 20 กก. 
4. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง 
5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
6. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8. คาหัวหนาทัวรจากเมืองไทย และ มัคคุเทศกทองถ่ินคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมคา

ทิป) 
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
10. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองใน

วงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

** กรณีท่ีตองการซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
    - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
    - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
    - ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
    - [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
    - ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   



 

 

    - [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. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนามสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ และผูถือเอกสารตาง
ดาวตองยื่นวีซาเขาประเทศเวียดนาม (คาธรรมเนียมกรุณาติดตอเจาหนาที่) 

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตราท่ีระบุไวขางตน 
5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
7. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและทิปพนักงานขับรถ (รวม 1,000 บาท/ทาน/ทริป) 
9. คาทิปหัวหนาทัวร (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงลวงหนาท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียน โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ** 
 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน                                           
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. น่ังที ่Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบิน   กําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. กรณีชวงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เปนสาเหตุทําใหหองที่ทานไดทําการรีเควสไว มีไม
เพียงพอ ทางโรงแรมอาจจะสลับจากท่ีรีเควสหอง Twin Room เปน Double Room หรือ 
จากหอง Double Room เปน Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะงดออกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 

โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง 
2. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา

เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง 

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

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียวโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ



 

 

ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

5. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 


