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เชียงใหม่บนิตรง Beautiful North 
ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน 5 วัน 4 คืน 
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เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  
 

ซาปา | ชมหมู่บ้านก๊าต ก๊าต | ยอดเขาฟานซีปัน | ฮาลอง | ล่องเรืออ่าวฮาลอง | ถ า้สวรรค์ 
ฮานอย | โชว์หุ่นกระบอกน า้ | | สสุานลงุโฮ | วิหารวรรณกรรม | FREE WIFI ON BUS 

                         ราคาเร่ิมต้น 17,888.- 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ - ฮานอย (ทา่อากาศยานนานาชาตินอยไบ) (PG995 : 10.00-12.00)   
 ฮานอย - ซาปา 
วนัท่ี 2.  ซาปา - ยอดเขาฟานซีปัน - หมูบ้่านก๊าตก๊าต - น า้ตกสเีงิน 
วนัท่ี 3.  ซาปา - ฮานอย - ชมสสุานลงุโฮ - จตัรัุสบาดิ่ญ - สสุานลงุโฮ - บ้านลงุโฮ - วดัเจดย์ีเสาเดยีว 
วนัท่ี 4.  ฮาลอง - ลอ่งเรืออา่วฮาลอง - ถ า้สวรรค์ - ฮานอย - ชมโชว์หุน่กระบอกน า้ - ช้อบปิง้ถนน 36 สาย 
วนัท่ี 5.  ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - เจดย์ีเฉินก๊วก  
             (ทา่อากาศยานนานาชาตินอยไบ) - เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ (PG996 : 12.45-14.50)   
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วันที่ 1 
เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ฮานอย (ท่าอากาศยานนานาชาติ
นอยไบ) (PG995 : 10.00-12.00) - ฮานอย - ลาวไก - ซาปา 

08.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้1 เคาน์เตอร์สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

10.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงฮานอย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ PG995 

(มีบริการอาหาร พร้อมเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย (เวลาท้องถ่ินท่ีเวียดนามเป็นเวลาเดียวกนักบัประเทศไทย) 

ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว น าทา่นรับประทานอาหารกลางวนั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารในท่าอากาศยานนอยไบ 

บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองซาปา จงัหวดัลาวไก (โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.) 
 เมืองซาปา เคยถูกให้สร้างขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที่ เข้ามาปกครองใ   นสมยัอาณานิคม ในปี พ.ศ.

2465 และได้มีการสร้างสถานีภเูขาขึน้ เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขนุเขาน้อยใหญ่จึงท าให้มีอากาศเย็นตลอดปี 
ปัจจบุนัเป็นเมืองทอ่งเที่ยวซึง่ได้รับความนิยมมากที่สดุแหง่หนึง่ในเวียดนาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ชาบูปลาแซลมอน 

ที่พกั โรงแรม : Sapa Lodge New Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
  

วันที่ 2 ซาปา - ยอดเขาฟานซีปัน - ชมหมู่บ้านก๊าต ก๊าต - น า้ตกสีเงนิ - ลาวไก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ยอดเขาฟานซีปัน สงู 3,143 เมตร สงูที่สดุในอินโดจีน ฟานซิปันยอดเขาสงูสดุแหง่เวียดนาม
และ ในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอินโดจีน” บนความสงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 
3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสงูอยา่งยิ่ง สภาพป่าก็ยงัคงมีความสมบรูณ์และสวยสดงดงามมาก ทวา่
การเดินเท้าสูย่อดเขาแหง่นีไ้มไ่ด้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่คอ่นข้างชนัจนมีเฉพาะผู้พิสมยัการเดินป่าจาก
ทัว่โลกเลอืกเป็นจดุ หมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผืนป่าดินร้อนแหง่เอเชีย  
(นัง่กระเช้าใหญ่ขึน้สูย่อดเขาฟานซีปัน) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชม หมู่บ้านก๊าต ก๊าต เป็นหมูบ้่านชาวเขาเผา่ม้งด า  อยูท่ีเ่มืองซาปา ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม หมูบ้่านแหง่

นีเ้ป็นสถานท่ียอดนิยมของผู้ที่สนใจชมวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขา ชาวท่อ้งถ่ิน และยงัเป็นจดุชมแปลงนาข้าวแบบ
ขัน้บนัได ที่สวยงามกว้างสดุตาด้วย 

 น าทา่นเดินทางสู ่น า้ตกสีเงนิ เป็นน า้ตกที่สวยงามที่สดุในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึง่สามารถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความสงูประมาณ 100 เมตร มีหลายระดบั สายน า้ลดัเลาะตามหน้าผาลงมาอยา่งสวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั โรงแรม : Aristo Lao Cai 5 star Hotel  หรือระดับเทียบเท่า 

  

วันที่ 3 
ซาปา - ฮานอย - ชมสุสานลุงโฮ - จัตุรัสบาดิ่ญ - สุสานลุงโฮ - บ้านลุงโฮ - วัดเจดีย์
เสาเดียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้น าทกุทา่นเดินทางสู ่เมืองฮานอย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Sen Buffet 

 จากนัน้ชม จัตุรัสบาดิ่ญ เป็นจตัรัุสที่มีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็นสถานท่ีมีความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ ด้วยเป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์ ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม อ่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนาม
เมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 1945 หลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง[1] จตัรัุสนีต้ัง้ช่ือตามเหตกุารณ์จลาจลบาดิ่ญ ซึง่เป็นการก่อ
การก าเริบเพื่อตอ่ต้านจกัรวรรดิฝร่ังเศสท่ีเกิดขึน้ในเวียดนามระหวา่งปี ค.ศ. 1886-ค .ศ. 1887 และเป็นสว่นหนึง่ของการ
เคลือ่นไหวขบวนการเก่ินเวือง 

 จากนัน้น าทา่น เยี่ยมชมสุสานลุงโ ฮ สสุานโฮจิมินห์ เป็นอาคารสสุานสร้างด้วยหินออ่น, หินแกรนิต และไม้ สร้างขึน้ 
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เมื่อปี ค.ศ. 1973 ในสสุานแหง่นีม้ีทหารกองเกียรติยศในชุดเคร่ืองแบบเต็มยศสีขาวยืนถือดาบปลายปืนยืนรักษาการณ์
อยู่ตลอดเวลา มีทางเดินแคบๆ ไปยงัห้องโถงใหญ่ ที่กลางห้องมีแท่นหินตัง้โลงแก้วบรรจุร่างของโฮจิมินห์หรือลงุโฮ ที่
นอนสงบเหมือนคนนอนหลบัอยู่ภายใน ซึ่งได้รับการอาบน า้ยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคมุอณุหภูมิ
คงที ่
**หมายเหตุ  
- สสุานโฮจิมินห์จะปิดทุกวนัจนัทร์, วนัศุกร์ และตลอดทัง้เดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชม
บริเวณภายนอกได้  
- ในการเข้าชมสสุานทัง้กรุ๊ปจะมีพวงมาลา 1 อนั ในการเคารพศพที่สสุาน กรณีที่สสุานปิด หรือ คิวในการวางพวงมาลา
เต็ม จะไมม่ีพวงมาลาในการเคารพศพ และไมม่ีการคืนเงินใดๆ เนื่องจากเป็นอภินนัทนาการจากทางบริษัทฯ 

 ชม บ้านลุงโฮ เป็นบ้านไม้หลงัเล็กๆ ซึ่งลงุโฮใช้เป็นที่อยู่อาศยัมาเป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี 1954 - 1958 จนกระทัง่วาระ
สดุท้ายของชีวิต ใต้ถนุบ้านเล็กๆ หลงันีเ้ป็นสถานที่ประวตัิศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นที่ประชุม กบันายทหารคนส าคญัๆ 
วางแผนการรบกบัทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนงัสอืและห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่งอยู่
อยา่งเรียบง่ายและสมถะ 

 จากนัน้ชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายกุว่า 400 ปี วดัแห่งนีส้ร้างขึน้เพื่อถวายเป็นพทุธบชูาแด ่เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตัง้อยู่
กลางสระบวั โดยมีต านานไว้วา่ พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวนัหนึ่ง ทรง
สบุิน(ฝัน) ไปวา่เห็นเจ้าแมก่วนอิมพระแมโ่พธิสตัว์ ได้มาปรากฎท่ีสระบวัและได้ประธานโอรสให้กบัพระองค์ หลงัจากนัน้ 
พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตัง้อยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบวัเพื่อเป็นการถวายสกัการะแดเ่จ้า
แมก่วนอิม ในปี คศ. 1049 ปัจจบุนัคนสว่นใหญ่มกัจะมาขอพรให้ได้บตุรกบัเจ้าแมก่วนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแหง่นีอ้ยูเ่สมอ 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั โรงแรม : New star Halong Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

  

วันที่ 4 
ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ า้สวรรค์ - ฮานอย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้ - ช้อบป้ิง
ถนน 36 สาย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสูท่า่เรือ น าทุกท่านล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์ อา่วฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นัน้ตามนิทาน
ปรัมปราของชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมงักรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนีเ้มื่อครัง้ดึกด าบรรพ์และช่ือของฮาลอง ก็
แปลได้ว่า มงักรร่อนลง เชิญท่านสมัผสัจากความงดงามและสมบรูณ์ของอา่วฮาลอง จนท าให้ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยเูนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สมัผสัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วย
เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลบัซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา 
ลกัษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนือ้ที่กว่า 4,000 
ตารางกิโลเมตรซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอา่วตงัเก๋ียของทะเลจีนใต้ 



 

6 เชียงใหมบ่ินตรง Beautiful North ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน 5 วนั 4 คืน BY PG          [GQ1CNXHAN-PG003] 

 

 
 น าท่านเข้าชม ถ า้สววรค์ ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ า้ ที่ประดบัตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมี

ลกัษณะคล้ายกบัสตัว์ตามแตท่า่นจินตนาการ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง 

บ่าย จากนัน้น าทกุทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองฮานอย 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

 จากนัน้ ชมการแสดงหุ่นกระบอกน า้ ศิลปกรรมประจ าชาติเอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมีแหง่เดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชิดหุน่กระบอก (เชิดจากในน า้ผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ
ของคณะละคร) น าเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม 

 จากนัน้อิสระให้ทกุท่านช้อบปิง้ ถนน 36 สาย เป็น  ย่านหตัถกรรมที่มีประวตัิยาวนานร่วม 600 กว่าปี ในอดีตถนนแต่
ละสายก็จะขายของหตัถกรรมสอดคล้องตามช่ือเรียกถนน แต่ปัจจุบนัสินค้าที่วางขายไมไ่ด้สอดคล้องกบัช่ือถนนเทา่ไร 
คืนวนัศกุร์-อาทิตย์ที่ยา่นนีจ้ะมี Night market ยา่นนีจ้ะคกึคกัไปด้วยผู้คน ทัง้ชาวเวียดนามและนกัทอ่งเที่ยวที่เดินทาง
มาจับจ่ายใช้สอย ถนน36สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพืน้เมืองที่ใหญ่ที่สดุของกรุงฮานอย ตัง้อยู่ใจกลาง
เมือง โดยถนนแต่ละสายจะขายของแตกต่างกนัออกไป อย่างเช่นขายรองเท้าถนนสายนัน้ก็จะขายรองเท้าตลอดสาย 
ขายของที่ระลกึก็ขายของที่ระลกึตลอดสาย เป็นต้น แต่ปัจจุบนัไม่ได้แยกประเภทกนัชดัเจนเหมือนในอดีต  ถนนแต่ละ
สายจะขายสินค้าคละกนัไป สามารถเดินซือ้กนัได้อยา่งจใุจมีสนิค้าให้เลือกกนัมากมาย เช่น รองเท้า เสือ้ผ้า งานฝีมือที่
ท าจากไม้ เคร่ืองเขิน เรือส าเภาไม้จ าลอง ของที่ระลกึจากเวียดนาม เป็นต้น 

ที่พกั  โรงแรม : First Eden Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
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วันที่ 5 
ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - เจดีย์เฉินก๊วก - (ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยไบ) -
เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) (PG996 : 12.45-14.50)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม วิหารวรรณกรรม สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีแถงห์โตง อุทิศให้แด่ขงจือ้ วิหารนีอ้ยู่ติดกับกว็
อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขนุนางและเป็นมหาวิทยาลยัแห่งชาติแหง่แรกของเวียดนาม ต่อมาสมยัราชวงศ์ตรันได้
เปลี่ยนช่ือเป็นกว็อกช็อกเวียน วิหารวรรณกรรมแบง่ออกเป็น 5 ชัน้ด้วยกนั ประตทูางเข้าด้านหน้าท าเป็น 2 ชัน้ มีประตู
รูปวงโค้ง คล้ายก๋งจีน สลกัช่ือวิหารวรรณกรรมอยู่ชัน้บนสดุ เมื่อลอดซุ้มประตูด้านหน้าเข้ามา จะพบความร่มร่ืนของ
ต้นไม้ใหญ่ สองข้างทางมีบอ่น า้สีเ่หลีย่มขนาดเลก็ 2 บอ่ สงัเกตได้วา่มีการวางแผนผงัการก่อสร้างที่ดี ค านงึถึงหลกัของฮ
วงจุ้ยเช่นเดียวกบัจีน คงได้รับอิทธิพลนีม้าจากจีน เพราะจีนเคยปกครองเวียดนามมาก่อน 

 น าท่านชม เจดีย์เฉินก๊วก สญัลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนาของเวียดนามแห่งนีไ้ด้รับการเคารพสกัการะด้าน   ความ
เก่าแก่และที่ตัง้ ช่ืนชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุหลายศตวรรษ เพลิดเพลินกับสวนสวยงาม และพักผ่อนท่ามกลาง
บรรยากาศเงียบสงบ เจดีย์นี ้ซึง่ก่อสร้างขึน้ในช่วงระหวา่งปี 544 ถึงปี 548 ในสมยัราชวงศ์ลี ้ด้วยอายเุก่าแกเ่กือบ 1,500 
ปี เจดีย์เฉินก๊วกเป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สดุในฮานอย สกัการะพระพทุธรูปและแท่นบชูา สถปูทรงสงู และแผ่นจารึก 
(ศิลาจารึกแหง่เกียรติยศ) ทางประวตัิศาสตร์และศิลปะของเวียดนาม 

 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ 

12.45 น. ออกเดินทางกลบั เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ PG996 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
14.50 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง Beautiful North  ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน  
                       5 วัน 4 คืน BY PG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ 

12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 4,900.- 13,088.- 
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,900.- 13,488.- 
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 4,900.- 13,088.- 
06 ธ.ค. 62 – 10 ธ.ค. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 4,900.- 13,088.- 

** รายการทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 1,000 บาท/ท่าน/ทริป) ** 
** ทปิหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทวัร์นีไ้ม่มีราคาเดก็** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การช าระคา่บริการ 
1.1 ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและสง่หลกัฐานการโอนเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีดแูลเส้นทาง การจองจะยืนยนัหลงัจากได้รับแจ้งวา่ช าระเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
1.2 สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  
1.3 การช าระเงินสว่นที่เหลือ ลกูค้าต้องช าระก่อนเดินทาง 15 วนั หากหากไม่ช าระตามเวลาที่ก าหนด ทางบริษัทขอ
อนญุาตยึดมดัจ าทัง้หมดและยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ  **ช าระก่อนเดินทาง 30 วัน ส าหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได้           
2.1 คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2.2 คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

3. การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
3.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด **45 วัน ส าหรับวันสงการนต์และ
วันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 
3.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่ายทา่นละ 10,000 บาท 
3.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
3.4 ส าหรับผู้ โดยสารที่ไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลกิ
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
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3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้  เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้ 
3.7 กรณีที่ท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องคืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้กบัลกูค้า 
(ตามเง่ือนไข ข้อ1-ข้อ3) ทัง้นีท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้ว กบัท่านเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตัว๋เคร่ืองบิน หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) โดยใช้เวลา
ด าเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ท าการ นบัจากวนัท่ีได้รับเร่ือง   
3.8 กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้ เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย
สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 
3.10 กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไข และหมายเหตทุี่ระบทุกุข้อแล้ว 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้นกัทอ่งเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
- ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั, จ านวนคนและมีคา่ใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินก าหนด 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองท่ีนัง่เป็น
แบบสุม่ที่นัง่ 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก. 
4. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง 
5. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
6. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
8. คา่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ินคอยดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
10. ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
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** กรณีที่ ต้องการซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **  
    - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
    - ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
    - [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
    - ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
    - [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง (PASSPORT) 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิเชน่คา่อาหาร, คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ(มนิิบาร์, น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), คา่โทรศพัท์ , คา่

ซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ และผู้ ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้า
ประเทศเวียดนาม (คา่ธรรมเนียมกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่) 

4. คา่ห้องพกัเดี่ยวตามอตัราที่ระบไุว้ข้างต้น 
5. คา่น ากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั 
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
7. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (รวม 1,000 บาท/ท่าน/ทริป) 
9. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่กับภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ** 
 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ                                           
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง และได้ด าเนินการ   

2.  ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได้) ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 
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3. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

4. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

5. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุท าให้ห้องที่ท่านได้ท าการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลบัจากที่รีเควสห้อง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากห้อง Double Room เป็น Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะงดออกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ

ลว่งหน้าอยา่งน้อย7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไมว่่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนญุาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคมุได้เช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การลา่ช้าหรือยกเลกิของเที่ยวบิน 
4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถ
คาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคญั) 

5. บริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 


