
 

              
 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

CODE : VNFD12 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D 3N BY FD 

  

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลมุวงเงนิ 10,000 USD 

 

 

 

 

 



 

              
 

 

 

 

   

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

5 – 8 พฤษภาคม 65 13,888  

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

 

 

 

 

 

2,800 

25   

13 – 16 พฤษภาคม 65 14,888 25 

20 – 23 พฤษภาคม 65 14,888 25 

26 – 29 พฤษภาคม 65 14,888 25 

2 – 5 มถินุายน 65 15,888 25 

3 – 6 มถินุายน 65 15,888 25 

9 – 12 มถินุายน 65 14,888 25 

16 – 19 มถินุายน 65 14,888 25 

23 – 26 มถินุายน 65 14,888 25 

30 มถินุายน – 3 กรกฎาคม 65 13,888 25 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:    FD644 DMK-HAN   18:30-20:20   

RETURN       :    FD645 HAN-DMK  20:50-22:40  

 

 

 

 

15:00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ อาคาร1 ช ัน้3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ Air Asia โดยมี

เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยตอ้นรับอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร  

18:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย  เมืองฮานอย 

ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD644 

20:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย น าท่านผา่นพธิีตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) น า

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที1่) เมนูเฝอเวยีดนาม 

ทีพ่กั : First Eden Hanoi / CWD Hanoi 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่น ึง่         ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย - เมอืงฮานอย                             อาหาร 
เย็น      



 

              
 

 

 

 

   

 

 

 

 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่) 

เดนิทางสู่ เมอืงซาปา ซึง่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม

ใกลกั้บชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตัง้อยู่บนระดับ

ความสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี 

ที่นี่เป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวของเวียดนาม เป็นดนิแดน

แห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาตพัินธุ์มากที่สุดในเวียดนาม

ดว้ย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส 

สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส น าท่านแวะรา้น OTOP 

เลอืกซือ้สนิคา้ของฝากตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village  หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า หมูบ่า้นชาวกลุม่นอ้ย ชมวถิชีวีติ

ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได จากนัน้น าท่านชม ตลาดคนเดนิซาปา 

จะมชีาวเขาเผา่ตา่งๆน าสนิคา้มาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อสิระชอ้ปป้ิงไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่) เมนูพเิศษ ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล ไวนแ์ดงดาลดั 

ทีพ่กั : Sapa Charm / Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม13,888 (มือ้ที5่) 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ น ัง่รถไฟวนิเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเชา้ น าท่าน พชิติหลงัคาอนิโดจนี 

กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซปิัน (ราคาทัวรร์วมค่ารถไปและกระเชา้แลว้) ซึง่เป็นเสมือน 

"หลังคาอนิโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมืองMuong Hoa ห่างจาก

เมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 กโิลเมตร เป็นระบบ

รถ กระเชา้สามสาย สายยาวที่สดุในเวยีดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. 

สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นตอ้ง

ปีนบันไดอีก 600 ขัน้ เพื่อไปถงึยอดเขา รถกระเชา้แต่ละคันน่ังได ้

35 คน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดนิเทา้ขึน้

วนัทีส่อง       เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา - แวะรา้น OTOP - หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดนิซาปา     
                                                                                                                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      
 

วนัทีส่าม       ซาปา – น ัง่รถไฟวนิเทจรางใหม ่– พชิติหลงัคาอนิโดจนี ฟานซปิัน - สะพานแกว้มงักรเมฆ – เมอืงลาวไก – 
ตลาดกก๊เลีย๊ว                                                                                                                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                     
 



 

              
 

 

 

 

   

เขา ที่จะตอ้งใชเ้วลาเกอืบทั้งวัน น าท่านเดนิทางสู ่สะพานแกว้มงักรเมฆ (Glass Bridge Rong May) 

เป็นสะพานแกว้ใสทีแ่รกในเวยีดนาม เหมาะส าหรบัคนทีช่อบทา้ทายความสูง ซึง่ความสงูของสะพานนีส้งู

จากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร สามารถรบัน ้าหนกัได ้3,000 คนในเวลาเดยีวกนั เพือ่ความปลอดภยั

จะอนุญาตใหอ้ยู่ไดสู้งสดุไมเ่กนิ 500 คนเท่านัน้ในเวลาเดยีวกัน บนสะพานนีท้่านจะไดช้มทศันยีภาพของ

เสน้ทาง O Quy Ho Pass และเทอืกเขา Hoang Lien Son ซึง่เป็นเทอืกเขาทีย่าวทีส่ดุในเวยีดนามจาก

มุมสงู และมยีังลฟิตแ์กว้กลางแจง้สงูประมาณ 300 เมตรดว้ย 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) บฟุเฟ่ต ์รา้น Hai Cang Fanxipan  

บา่ย        น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพ  

      สองขา้งทาง น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกก๊เลีย๊ว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ตดิชายแดนระหวา่ง   

      เวยีดนามและจนี จังหวดัลาวไก ที่นี่จะมสีนิคา้ทัง้ของเวยีดนามและของจนีใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ลอืกซือ้ อาทเิชน่  

      เสือ้ผา้ กระเป๋า ของเลน่เด็ก และสนิคา้อกีมากมายหลายอย่าง ดา้นหนา้ก็จะมผีลไมข้องสด ขายอยู่ดว้ย 

      นักท่องเที่ยวสามารถเลอืกชมและชมิผลไมส้ดๆ ไดท้ี่ตลาดแหง่นี้นอกจากนัน้ยังสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากได ้

      อกีดว้ย 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที7่) 

      ทีพ่กั : Lao Cai Royal Hotel , Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย แวะรา้นOtop เลือกซื้อสนิคา้ของฝาก

ตามอัธยาศัย น าท่านชม วดัเฉนิกว๊ก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่

ใจกลางเมอืงของเวยีดนาม ใกลช้ดิกับทะเลสาบตะวันตกของเมอืงฮานอย 

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมจนีโบราณ มคีวามรม่รืน่ และบรรยากาศด ีจงึเป็นที่

นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงาม น าชม วดัหง็อกเซนิ วัด

โบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณและเตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึง่มี

ความเชื่อว่า เต่าตัวนี้คือเตา่ศักดิส์ทิธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ

แหง่นี้มาเป็นเวลาชา้นาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่) พเิศษ! บุฟเฟ่ต ์SEN อาหาร

นานาชาต ิ

น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่ง

นี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่  เวียดนามท าสงคราม สูร้บกับประเทศจีน 

กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตยั่งไมส่ามารถเอาชนะ

ทหารจากจีนไดส้ักที ท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าล่องเรือที่

ทะเลสาบแห่งนี้ไดม้ีปาฏหิารยิ์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึง่ไดรั้บดาบวเิศษมาให ้

พระองค ์ เพื่อท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น 

พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอีกครัง้และไดรั้บชัยชนะเหนือประเทศจนี ท า

ใหบ้า้นสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี้ น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิง ถนน 36 

สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที่ ระลกึตา่งๆ  

วนัทีส่ ี ่          เมอืงลาวไก – เมอืงฮานอย – แวะรา้น OTOP – วดัเฉนิกว๊ก – วดัหง็อกเซนิ – ทะเลสาบคนืดาบ - ชอ้ปป้ิง
ถนน 36 สาย – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง     
                                          



 

              
 

 

 

 

   

เย็น ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม เพื่อ

เดนิทางกลับสู่ประเทศไทย พิเศษแถมฟรี!! บรกิารขนมปังบ๋ันหมี่ หรือ แซนดว์ชิเวียดนาม เป็นขนมปังประจ าชาติ

เวยีดนาม ท่านละ1ชิน้ 

20:50 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD645 

22:40 น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 **ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพือ่รอผลการตรวจหาเชื้อโควดิ-19 แบบ RT-PCR ** 

Update 31/03/2565 

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

หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร 

หรอืชว่งเทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ท่านเป็นหลัก เพื่อใหท้่านท่องเที่ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงัคบัใช ้15 มนีาคม 2565 ) 

 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

1. ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ช่ัวโมงกอ่นการเดนิทาง หรือ 

ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ช่ัวโมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) น ามาใชใ้นการเช็คอนิบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

2. เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้ ูงอายุ 65 ปีข ึน้ไป ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองที่ฉีดวัคซนีครบ 

และตอ้งมี RT-PCR ใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดนิทางหรือมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อน

เดนิทาง 

3. ผูท้ี่หายจากโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไมเ่กนิ 6เดอืน (นับตัง้แตว่ันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดนิทาง) ภาษาอังกฤษ 

 

►ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนามจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ผูเ้ดนิทางตอ้งไดรั้บวัคซนีครบโดสแลว้อย่างนอ้ย 14 วันกอ่นเดนิทาง  สามารถเดนิทางไดใ้นวันที่ 15 และเข็มลา่สดุที่ฉีดไมเ่กนิ 

6 เดอืน หรอื 180วัน สามารถเขา้ไปท่องเที่ยวเวียดนามได ้ **ผูท้ี่ไดรั้บการฉีดวัคซนีสองชนดิที่แตกต่างกันจะถือว่าไดรั้บการ

ฉีดวัคซนีครบถว้น** 

► ประเทศเวยีดนาม ชนดิของวคัซนีโควด-19 ดงันี ้ 

 Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Moderna (m-RNA-1273) อยา่งนอ้ย  2 เข็ม  

 AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Covishield อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinopharm อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Covaxin อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinovac อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Janssen 1 เข็ม 

 ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกต่างกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้น อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 

X    วคัซนีนอกเหนอืรายการดา้นบนไมส่ามารถเดนิทางได ้

 

 



 

              
 

 

 

 

   

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรับรองที่ไดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ  (จากแอปหมอพรอ้ม) 

3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ

พรอ้ม) 

4. หลักฐานการจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมที่จองตอ้งเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรอื OQ 

ซึง่รวมค่าตรวจหาเชื้อโควดิ-19 แบบ RT-PCR ค่ารถไปรับจากสนามบนิมายังโรงแรม และค่าชุดตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ดว้ย

ตนเองแบบ ATK (สามารถจองผา่นบรษัิททัวรห์รอืท่านสามารถจองเองได)้  

5.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดนิทาง หรอื ATK 

ผลเป็นลบ ภายใน 24 ช่ัวโมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง )Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้( 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดนิทาง (Vaccinated 

Certificateและ International Vaccinated Certificate) 

4. ประกันสขุภาพที่ครอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้( 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ เอกสารที่ตอ้งใชต้ามรายละเอยีดขัน้ตอนที่1 

ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ Thailand Pass QR Code ส าหรับการ

เดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeตอ่เจา้หนา้ที่สนามบนิที่ท่านมาถงึ 

2.ผา่นกระบวนการพธิีตรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก าหนด Test and Go (TG) เงือ่นไข ดังนี้ 

- เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิที่ไทย มรีถโรงแรมมารับไปที่โรงแรม 

- รับการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 

- เมือ่ผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม และเดนิทางกลับได ้

- วันที่ 5 นับจากวันที่ถงึไทย ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรายงานผลในแอปพลเิคชันหมอชนะ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรกั์บบรษัิทที่มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 

วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ท่านละ 8,000 บาท  



 

              
 

 

 

 

   

- คา่ทัวรส์ว่นที่เหลอืช าระ 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่ทัวรส์ว่นที่เหลอืตามที่บรษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนา้หนังสือเดนิทางตอ้งเหลือว่างส าหรับตดิวีซ่าไม่ต ่ากว่า หนา้3** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า  

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที่เกดิข ึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดที่ลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยที่เกดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที่เกดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยที่เกดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหนึง่ ไมส่ามารถรฟีันดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  )ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeที่น่ังเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไมส่ามารถเลือ่นวัน

ได ้(  

2. คา่ที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่ีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงที่ระบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดที่พักในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามที่ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ Air Asia สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม ถอืข ึน้เครือ่งได ้ 7 กโิลกรัม และ

คา่ประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบนิที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสีย

คา่ปรับตามที่สายการบนิเรยีกเก็บ กรณีตอ้งการซือ้เพิม่ (ราคาตอ่ขา/ตอ่ท่าน) แจง้อย่างชา้ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

-20 กโิลกรัม 700 บาท     -25 กโิลกรัม 880 บาท 

-30 กโิลกรัม 1,460 บาท   -40 กโิลกรัม 2,140 บาท 

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรือ

อบัุตเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลุมการ

รักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที

ได ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  

มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทาง

เท่านัน้ แตทั่ง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่าน

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่บรษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  

 



 

              
 

 

 

 

   

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ท่านละ 800 บาท /ท่าน ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจและน ้าใจจากท่าน  

8. คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดนิทาง หรอื ATK ผลเป็นลบ 

ภายใน 24 ช่ัวโมงกอ่นการเดนิทาง 

9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คนื  และคา่ตรวจหาเชื้อโควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรับส่งสนามบนิ 

เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านที่สนใจ)  

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ท่านไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือคา่ทัวรทั์้งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุป๊ที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทั้งนี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

 


