
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
  เทีย่วเวยีดนามเหนอืสดุคุม้ 4 วนั 3 คนื 
  พกัฮานอย 1 คนื ฮาลอง 1 คนื และซาปา 1 คนื 
  ชมววินาข ัน้บนัไดแบบพาโนรามา เก็บทกุจดุไฮไลท ์
  ลอ่งเรอืฮาลองเบย ์รบัประทานอาหารบนเรอื 
  ชมทะเลสาบคนืดาบ+ขอพรวดัหงอกเซนิ+ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ  

 ถนน 36 สาย 
  เมนูพเิศษ SEN BUFFET อาหารนานาชาต ิ+ ชาบหูมอ้ไฟ 

 ปลาแซลมอ่น+ไวนแ์ดงดาลทั 
  แถมฟร ี!! กระเป๋ากิฟ๊เกช๋อปป้ิง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

  
FLIGHT 
DEPARTURE :    FD642     DMK-HAN 06.40 – 08.30 น. 
RETURN        :    FD645     HAN-DMK 20.50 – 22.40 น. 
 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้
ต ั๋วเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได  ้อนัเนื่องมาจากหากเกดิความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบ
เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้
พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผล
ดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่
จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนั
กอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

 

 
วนัที ่1  สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนินอยบา่ย ฮานอย-เมอืงซาปา-หมูบ่า้น 
    ชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊-นํา้ตกซลิเวอร-์ตลาด LOVE MARKET 

03.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี  โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้
ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอํานวยความสะดวกทา่น 
ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
06.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยแอร์

เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD642 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ  1.50 ชั่วโมง)               
**ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง** 

08.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้
เมอืง และศุลกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่
ประเทศไทย) บรกิารอาหารเชา้ทกุทา่น ดว้ยขนมปงัเวยีดนาม ทา่นละ 1 ชิน้ (1)  
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆแหง่น้ีเริม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผอ่น 
ระหว่างทางใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย (ระยะทาง 245 กโิลเมตร  ใช เ้วลาเดนิทาง
ประมาณ  4 -5  ชม.)  เมืองซาปา เมื่อครัง้ที่ฝรั่งเศสซึง่ปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้น
ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพักผ่อนในชว่ง
วันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกันในหมู่นักท่องเทีย่ว 
จงึทําใหปั้จจบุันทีน่ี่ไดร้ับความนยิมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่
อาศัยอยู่บรเิวณน้ีก็มีวถิีชวีติทีน่่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดท่ามกลางที่
ลาดไหลเ่ขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านชม หมู่บา้นชาวเขา ก ั๊ต ก ั๊ต หรือ CAT CAT 
VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบ
ขัน้บันได ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขา
ที่เปิดรา้นวางจําหน่ายสินคา้พื้นเมือง ของที่ระลึกแก่
นักท่องเทีย่ว จากนัน้นําทา่นชม นํา้ตกซลิเวอร ์(Silver 
Waterfall) เป็นน้ําตกที่มีความสวยงาม และสามารถ
มองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนตั ้งแต่ระยะไกล  มีความสูง
ประมาณ 100 เมตร มหีลาย ระดับชัน้ สายน้ําไหลลัดเลาะ
ตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดนิชมความ
สวยงามของน้ําตกตามชัน้ต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความ
ประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชมววิ จากนัน้
พาทุกท่านอสิระชอิปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้
ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พื้นเมอืง 
ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงให ้
อยา่งจใุจ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร สกุีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั (3) 
ทีพ่กั   NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นจะเขา้พกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นเดนิทาง) 
 



 

 

วนัที ่2 Moana sapa Café-น ัง่รถรางเมอืงซาปา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สู่ยอด
เขาฟานซปิัน-รา้นเยือ่ไมไ้ผ-่ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ-ชอ้ปป้ิง
ถนน 36 สาย 

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 นําท่านเช็คอิน Moana sapa Café แลนด์มาร์คแห่ง

ใหม่ของเมืองซาปา ใหท้่านอสิระเลือกซื้อเครื่องดื่ม 
และ เพลิด เพลินกับสายหมอกจางๆ  พร อ้มกับ
บรรยากาศสดุฟิน อสิระใหถ้า่ยภาพตามอัธยาศัย  
จากนัน้นําท่านน ัง่รถรางเมอืงซาปา จากสถานีซาปา
สู่สถานีกระเชา้ เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
ประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความสวยงาม
ของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทาง เมือ่ถงึสถานีกระเชา้ 
นําทา่นน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าเพือ่ข ึน้สูย่อดเขาฟานซปิัน 
ยอดเขาสงูสดุแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจน
ไดร้ับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร (ราคาทวัรร์วมคา่บรกิารขึน้รถรางจากสถาน ีM 
gallery ถงึสถานกีระเชา้ และรวมคา่กระเชา้แลว้) 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (5) 
แวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่เป็นรา้นของฝากทีม่เีอกลักษณ์ พบกบัสนิคา้ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ 
อาทเิชน่ หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมือง
ตามอัธยาศัย จากนัน้นําท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย 
มักมชีาวฮานอยและนักทอ่งเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งน้ี ชมวดัหงอกเซนิ 
อยู่ริมทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนําท่าน อสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย เป็น
ย่านที่มีสนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที่ระลกึ
ตา่งๆ ฯลฯ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) 
ทีพ่กั    MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นจะเขา้พกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นเดนิทาง) 
 

วนัที ่3       เมอืงฮานอย-สุสานประธานาธบิดโีฮจมินิห-์ทําเนยีบประธานาธบิด ีบา้นพกั
ลงุโฮ-วดัเจดยีเ์สาเดยีว-เมอืงฮาลอง-ฮาลอง Night market 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 



 

 

นําท่านออกเดนิทางไปยัง สุสานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่าง
ของรัฐบรุษุอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่ไดร้ับการอาบน้ํายาเป็นอยา่งดอียูใ่นโลงแกว้
ภายในหอ้งทีค่วบคุมอุณหภูมคิงที ่ชมบา้นพักทีอ่ยู่อาศัยของท่านอดตีประธานธบิดโีฮจมินิห์
ซึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูยบ์ัญชาการในสงครามเวยีดนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(หมายเหตุ สุสานโฮจมินิหจ์ะปิดทุกวนัจนัทร,์ วนัศุกร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึ
เดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้  
จากนัน้นําท่านชม ทําเนยีบประธานาธบิด ีและบา้นพกัลุงโฮ เป็นสถานทีส่องเเห่งทีต่ัง้อยู่
ตดิกนั เป็นสถานทีท่ีเ่เสดงถงึการปลดแอกเวยีดนามออกจากการปกครองของฝรั่งเศสและเป็น
จดุทีก่อ่ใหเ้กดิประเทศเวยีดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน จากนัน้นําทา่นชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว ทีม่ี
อายุกว่า 400 ปี วัดแห่งน้ีสรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพุทธบูชาแด ่เจา้แม่กวนอมิ ซึง่ตัง้อยู่กลางสระ
บัว โดยมตีํานานไวว้่า พระเจา้หลไีทโต อยากไดโ้อรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมา
คนืวันหนึง่ ทรงสบุนิ(ฝัน) ไปว่าเห็นเจา้แม่กวนอมิ พระแม่โพธสิัตว ์ไดม้าปรากฎทีส่ระบัวและ
ไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค ์หลังจากนัน้ พระองคก์็ไดม้พีระโอรส จงึไดส้รา้งเจดยีข์นาด
เล็กทีต่ัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเพือ่เป็นการถวายสักการะแด่เจา้แม่กวนอมิ ในปี ค.ศ. 
1049 ปัจจุบันคนสว่นใหญ่มักจะมาขอพรใหไ้ดบุ้ตรกับเจา้แม่กวนอมิทีเ่จดยีเ์สาเดยีวแห่งน้ีอยู่
เสมอ  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ!!! SEN BUFFET นานาชาต ิ(8) 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮาลอง นําท่านเลอืกชมและเลอืกซือ้ของฝาก ณ รา้น OTOP 
จําหน่ายสนิคา้พื้นเมอืงของชาวเวยีดนาม นําท่านชอ้ปป้ิงทีต่ลาดกลางคนือ่าวฮาลอง (Night 
Market) ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ เชน่ กระเป่า ไมห้อมแกะสลัก เสือ้ผา้ 
เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (9)  
ทีพ่กั    SEA STER HALONG HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
วนัที ่4    ล่องเรอืชมทศันยีภาพรอบอ่าวฮาลองเบย-์ถํา้นางฟ้า-เมอืงฮานอย-

สนามบนินอยบา่ย-สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 



 

 

นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอื  เพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาต ิ ทีส่รรคส์รา้งดว้ยความ
งดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า  1969  
เกาะ  ไดร้ับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก  อ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขา
หนิปนูมากมายระหว่างการลอ่งเรอืท่านจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ต่าง  ๆ  ทัง้เกาะหมา  
เกาะแมว  เกาะไก่ชน  ฯลฯ  นําท่านชม  ถํา้นางฟ้า  ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย  ลว้นแต่
สวยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ้ําแหง่น้ีเพิง่ถกูคน้พบเมือ่ไมน่านมาน้ี  ไดม้กีารประดับแสงสี
ตามผนังและมมุตา่ง  ๆ  ในถ้ํา  ซึง่บรรยากาศภายในถ้ําทา่นจะชมความสวยงามตามธรรมชาติ
ทีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย ์ แสงสทีีล่งตัวทําใหเ้กดิจนิตนาการรปูรา่งตา่ง  ๆ มากมาย  ทัง้ รูป
มังกร  เสาคํ้าฟ้าทัง้  4  เสา  รูปปีกอินทรี  รูปนางฟ้า  รูปคู่รักหนุ่มสาว  พระพุทธรูป  ฯลฯ  
ตลอดจนเลอืกซือ้สิน้คา้ทีร่ะลกึตา่งๆ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื เมนูซฟู๊ีด พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่ง
งดงาม และใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื (11) 

 จากนัน้นําทา่นกลับสูก่รงุฮานอย และนําทานเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย 
กรงุฮานอย  เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาร 

เย็น บรกิารมือ้เย็น เป็นเมนเูฝอเวยีดนาม ทสีนามบนิ  (12) 
ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรุงฮานอย  เพือ่
เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
นําทานเดนิทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบ่าย กรุงฮานอย  เพื่อเดนิทางกลับสู่
กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ 
FD645 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)   

22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทาํการจอง) 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่1 เดอืนมถินุายน พ.ศ.2565) 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน) 
2. ผูท้ ีเ่ดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ

ครบโดส (Passport vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม หรอืแสดงแอปหมอพรอ้ม 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
กําหนดการ  

เดนิทาง 
ราคาตอ่ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว  

18-21 สงิหาคม 2565 พฤ-อา 14,999 5,000 
19-22 สงิหาคม 2565 ศ-จ 15,999 5,000 
26-29 สงิหาคม 2565 ศ-จ 15,999 5,000 
02-05 กนัยายน 2565 ศ-จ 16,999 5,000 
16-19 กนัยายน 2565 ศ-จ 15,999 5,000 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

 

23-26 กนัยายน 2565 ศ-จ 16,999 5,000 
30 กนัยายน-03 ตลุาคม 2565 ศ-จ 16,999 5,000 

12-15 ตลุาคม 2565 พ-ส 17,999 5,000 
13-16 ตลุาคม 2565 พฤ-อา 17,999 5,000 
21-24 ตลุาคม 2565 ศ-จ 17,999 5,000 
23-26 ตลุาคม 2565 อา-พ 17,999 5,000 

04-07 พฤศจกิายน 2565 ศ-จ 16,999 5,000 
11-14 พฤศจกิายน 2565 ศ-จ 16,999 5,000 
18-21 พฤศจกิายน 2565 ศ-จ 16,999 5,000 
25-28 พฤศจกิายน 2565 ศ-จ 16,999 5,000 

04-07 ธนัวาคม 2565 อา-พ 17,999 5,000 
07-10 ธนัวาคม 2565 พ-ส 17,999 5,000 
11-14 ธนัวาคม 2565 อา-พ 17,999 5,000 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 
ราคาเด็กทารก อายตํุา่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ)  
ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอัพเกรด เป็นชัน้ธรุกจิได ้และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ ไมส่ามารถเลือ่น
วันได ้

• คา่สมัภาระน้ําหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจําตัวของผูเ้ดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่

อกีคร ัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผู ้
ทีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 



 

 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกขายโปรแกรมน้ีไปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับสําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน้ี์ กําหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า 20 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ่มค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยัน
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 
 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได  ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําให ้
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจํานวนเงนิของราคาทัวร ์ 
 

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยันจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจํานวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้
มา หากท่านชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจําเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมัดจํา ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การสํารองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่า
ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 การชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 หากไมช่ําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 เมื่อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
 ส่งรายชือ่สํารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งสําเนา

หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 



 

 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่
กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ป

ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็
ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆ 
ทัง้สิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจําเป็น

สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บ



 

 

ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จาก
สายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายุเหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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