
 

         

  
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง 
มื้ออาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า  เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพ – เวียดนาม – วดัหง๊อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – วิหารวรรณกรรม    ✓ ✓ Super Candle hotel 

2 
ฮานอย – ซาปา – ยอดเขาฮมัรอง – ยอดเขาฟานสิปัน(นัง่กระเชา้) – ไนทม์าร์
เก็ต 

✓ ✓ ✓ Bamboo Sapa Hotel 

3 สะพานแกว้มงักรเมฆ - หมู่บา้น กัต๊ กัต๊ – ฮานอย ✓ ✓ ✓ Super Candle hotel 
4 สุสานลุงโฮ – จตุัรัสบาด่ิญ - วดัเจดียเ์สาเดียว – ถนน 36 สาย -กรุงเทพฯ ✓ ✓   

 
 
 
 
 

                           เดินทางระหว่าง: 18-21  สิงหาคม 2565  
 

WONDERFUL VIETNAM 
HANOI – SAPA - FANSIPAN 

4 DAYS 3 NIGHTS 
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

26,900.- 



 

         

วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮานอย – วัดหง๊อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – วิหารวรรณกรรม   

05.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3  เคาน์เตอร์  D สายการบิน Thai Smile Airways(WE)
โดยเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเคร่ือง 

07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Thai Smile Airways(WE) เทีย่วบินที่ WE560  
09.35 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย พบกบัมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เดินทางสู่ตวัเมืองฮานอย มีความหมายว่า “ เมืองท่ีมีแม่น ้ าไหลผ่าน” ซ่ึงหมายถึงแม่น ้ า
แดงท่ีไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อนัเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวติัศาสตร์
ยาวนานกว่า 2,000 ปี  หลงัจากนั้นน าท่านชม วัดหง๊อกเซิน วดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและเต่าสต๊าฟ
ขนาดใหญ่ซ่ึงมีความเช่ือวา่เต่าตวัน้ีคือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้าน  Ngon hà nội  
 เมนู  

  1.ย  ามะม่วงทะเลรวม  2.แหนมเนือง 3.ปอเป๊ียะทอดยดัไส้เน้ือปู หมูสับ เสิร์ฟพร้อมสมุนไพรสด(3 ช้ิน) 
  4.แพนเคก้เวียดนามใส่กุง้และหมู 5.มนัฝร่ังทอด 6.ปลาหมึกผดักระเทียม 
  7.เน้ือยา่งสไตลญ์าจาง 8.ปลายา่งพริกเกลือ 9.ผดัผกักาด 10.ซุปปลา  
  น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าวว่าใน

สมยัท่ีเวียดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะ
ทหารจากจีนไดส้ักที ท าให้เกิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดค้าบ
ดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงคราม
อีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าให้บา้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ 
ทะเลสาบแห่งน้ี  ชม วิหารวรรณกรรม วดัโบราณ เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกและยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบจองหงวนในสมยั
โบราณ ภายในวดัประกอบดว้ยป้ายหินประกาศรายช่ือผูส้อบผา่นเป็น  จอหงวน  และยงัมี  ศาลเทพเจ้าขงจ้ือ  และสานุศิษย ์
ปัจจุบนัไดเ้ป็นวดัท่ีนกัเรียนนกัศึกษาชาวเวียดนามมาขอพร ในการสอบ   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้าน Anh Hoa    
  เมนู 
  1.ซุปขา้วโพดปู 2.ปอเป๊ียะทอดยดัไส้กุง้ เห็ด ผดัผกั แบบ “อนัฮวา” 3.ปลายา่งกระทะร้อนสไตล ์“ฮานอย 
  4.เป็ดยา่งสไตล ์“อนัฮวา” 5.หมูทอดราดซอสมะขามรสเผด็ 6.ปลาแมคเคอเรลตุ๋นพริกไทย 
  7.ผดัผกัตามฤดูกาลใส่กระเทียม+น ้าจ้ิมเปร้ียว 8.เฟรนช์ครีมคาราเมล 9.ขา้วสวย      10ไข่เจียว  11.ชาเขียวเวียดนาม  



 

         

ที่พกั  โรงแรม Super Candle hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สอง  ฮานอย – ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานสิปัน(น่ังกระเช้า) – ไนท์มาร์เก็ต 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ออกเดินทางจาก ฮานอย สู่ ซาปา (ระยะทางประมาณ 245 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง  ขึ้นอยูก่บัการจราจร ณ 

วนัเดินทาง)  ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบับรยากาศ เทือกเขา และวิวทิวทศัน์ สู่เมืองแห่งสายหมอก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้าน Le bodouex  
  เมนู 
  1.ขาหมูกวางตุง้  2.เป็ดยา่งหา้รส  3.หมูทอดตะไคร้  4.ไก่ทอดตะไคร้  
  5.ย  าหมูยอแบบเวียดนาม 6.ผดัผกั(ตามฤดูกาล) 7.ซุปกระดุกหมูใส่มนัฝร่ัง 8.ขา้วสวย 9.ผลไม ้

น าท่านชมทศันียภาพ ทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไมด้อก และสวนหินท่ีสวยงาม ชมทิวทศัน์เมืองซาปาใน
มุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาลอ้มไปดว้ยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่าน้ีทอดยาวมาจากมณฑลยูนานในประเทศจีน
ตอนใตช้มเทือกเขาหวา่งเหลียนเซิน รวมถึงยอดเขาท่ีโดดเด่นท่ีสุดในบรรดายอดอ่ืนๆ คือ ยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงมีความสูง
ถึง 3,143 เมตร สูงท่ีสุดในอินโดจีน จนไดฉ้ายาว่า หลงัคาแห่งอินโดจีน น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า น่ังกระเช้า ขา้ม
ภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ขา้มเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆ
หมอกท่ีลอยละล่องอยู่รอบๆชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดบัความสูง 3143 เมตร จุดท่ีไดรั้บการขนาน
มานวา่เป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทศัน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดทั้งปี พาท่านเดินชม รูป
ป้ันเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ พระแม่กวนอิมหล่อดว้ยทองสัมฤทธ์ิ สูง 12 เมตร หนัก 18 ตนั ตั้งอยู่บนยอดเขาฟานซีปัน 
หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก พระหัตถข์วาถือก่ิงตน้หลิว พระหตัถซ์้ายถือแจกนัสีส้ม แสดงถึงความเมตตากรุณาท่ีมองลง
มา เห็นชาวบา้นและผูม้าเยอืน 



 

         

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้าน Indigo 
เมนู 
1.มนัฝร่ังทอด    2.ผดักะหล ่าปลี  3.แกงกะหร่ีไก่ยา่ง 
4.แซลมอนซาชิมิ/แซลมอนกบัซอสเห็ด  5.ขา้วสวย  6.ผลไมส้ดและชา 
7.หมอ้ไฟรวม(รวม: ผกัและเห็ดซาปา, เตา้หู,้ บะหม่ี,…) - เน้ือหมู - ไก่ - ปลา – กุง้   8.ไข่เจียว  

  หลงัจากนั้นพาท่านเดินเล่นเลือกซ้ือของท่ีตลาด ซาปา  ไนท์มาร์เก็ต  สินคา้นานาชนิด ทั้งสินคา้พื้นเมือง ผา้พนัคอ หรืองาน
หตัถกรรมต่างๆจากชาวเขา 

 ที่พกั  โรงแรม Bamboo Sapa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สาม  สะพานแกว้มงักรเมฆ - หมู่บา้น กัต๊ กัต๊ – ฮานอย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแกว้ใสท่ีแรกในเวียดนาม เหมาะส าหรับคนท่ี

ชอบทา้ทายความสูง ซ่ึงความสูงของสะพานน้ีสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร สามารถรับน ้าหนกัได ้3,000 คนใน
เวลาเดียวกนั เพื่อความปลอดภยัจะอนุญาตให้อยู่ไดสู้งสุดไม่เกิน 500 คนเท่านั้นในเวลาเดียวกนั บนสะพานน้ีท่านจะไดช้ม
ทศันียภาพของเส้นทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ียาวท่ีสุดในเวียดนามจากมุมสูง และ
มียงัลิฟตแ์กว้กลางแจง้สูงประมาณ 300 เมตรดว้ย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า 
หมู่บา้นชาวกลุ่มนอ้ย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได 

 
 



 

         

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้าน L‘Galaxie sapa 
เมนู 
1.ซุปหน่อไมฝ้ร่ังปลาแซลมอน  3.น่องไก่ผดัพริกตระไคร้  4.ไก่บา้นตุ๋นเห็ด    
5.ปลาแซลมอนห่อฟอยลย์า่ง  6.หมูสามชั้นตุ๋นหมอ้ดิน  7.ไข่เจียว    
8.ผกัและผลไมต้ม้จ้ิมเกลืองา                9.กะหล ่าผดัเบคอน                            10.แกงส้มหมูและเห็ด   
11.ขา้ว                   12.ของหวานผลไม ้+ น ้าชา 

  ออกเดินทางกลบัสู่ ฮานอย (ใช้เส้นทางเดิม  ระยะทางประมาณ 245 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับ
การจราจร ณ วนัเดินทาง)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้าน Hoavient  
เมนู 
1.ย  ามะระขี้นก  2.ไส้กรอกรมควนั  3.กะหล ่าปลีผดักระเทียม  4.เบคอนยา่งแซลมอน 
5.ซ่ีโครงยา่งเบียร์สด  6.ปลาหมึกแดดเดียว 7.ขาหมูตุ๋น + ขนมปัง  8.ไข่เจียว     9.ผลไม ้

 ที่พกั  โรงแรม Super Candle hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
วันที่ส่ี     ฮานอย - สุสานลุงโฮ – จัตุรัสบาด่ิญ –วัดเจดีย์เสาเดียว – ถนน 36 สายเก่า – สนามบินฮานอย - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเม่ือปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซ่ึงไดรั้บการ

อาบน ้ายาเป็นอยา่งดีอยูใ่นโลงแกว้ภายในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิคงท่ี ชมเขตบา้นพกัท่ีอยู่อาศยัของท่านอดีตประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ซ่ึงคร้ังหน่ึงใชเ้ป็นศูนยบ์ญัชาการในสงครามเวียดนาม (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ 
และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน **ห้ามใส่กางเกงขาส้ันและ รองเท้าแตะ) ชม จัตุรัส
บาด่ิญ (Ba Dinh Square) ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีลุ งโฮประกาศอิสรภาพของเวียดนามหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 อีกดว้ย  

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน bufet Sen lý thái tổ     
เมนู 
1.ปลาน่ึงซีอ๊ิวเห็ด 2.กุง้ผดัซอสเปร้ียวหวาน  3.เป็ดตุ๋นหน่อไม ้  4.หมูยา่ง   
5.ไก่น่ึงตะไคร้ 6.ซ่ีโครงหมูผดัพริกกระเทียม 7.สลดัไก่ซอสเผด็  8.ผดัผกัตามฤดูกาล  
9.ซุปเห็ดชิตาเกะ 10.ขา้วสวย   11.ผลไม ้



 

         

จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว ท่ีมีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดียไ์มท่ี้มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาตน้เดียวกลางสระบวัเป็นท่ี
เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ 

  น าท่านสู่ยา่น ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมือง ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยัซ่ึงมีของฝาก และ
ของท่ีระลึก มากมาก  อาทิ  กระเป๋าก็อปป้ีแบรนดเ์นม รองเทา้ก็อปป้ีแบรนดเ์นม เส้ือผา้ ไมแ้กะสลกัตุ๊กตาสาวเวียดนาม ท่ีท า
จากไม ้ฯลฯ ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจเป็นของฝากคนทางบา้น  

                    สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ  
20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน Thai Smile Airways(WE) เที่ยวบินที่ WE565 
22.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

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

ข้อควรควรทราบ :  
❖ ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 
อตัราค่าบริการ    
-ออกเดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึน้ไป มีหัวหน้าทัวร์และ ไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

 

พกัเด่ียว 

18-21 สิงหาคม 2565 26,900.- 6,500.- 
โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 



 

         

อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคนืเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าประกนัการเดินทาง คุม้ครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเช้ือโค
วิด-19) คุม้ครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1,000,000 บาท และคุม้ครองเท่ียวบิน-กระเป๋าล่าชา้ 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทย คอยดูแลและบริการแบบส่วนตวั  
  ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น  มาตรฐานวันละ 200 บาท x 4 วัน = 800 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

➢ เดินทางตั้งแต ่30 คน มีหวัหนา้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินช านาญ พูดภาษาไทยบริการ) 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 20 วนั 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 



 

         

➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่ น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

➢ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
➢ หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
 

การยกเลิก 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั ➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
❖ โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพิ่ม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 



 

         

❖ โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
❖ น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ทอ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มได ้
❖ กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
❖ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 

ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


