
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VFD21 เวยีดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก นินห์บินห์ 4วนั3คืน 
นั่งรถไฟวินเทจและกระเช้าไฟฟา้ พิชิตยอดเขาฟานซิปนั เชค็อนิ ค่าเฟแ่ห่งใหม่ Moana Café  

เดนิเลน่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต เยือน เมืองฮานอยอันทรงเสน่ห์ ชมทะเลสาบคืนดาบ ชอ้ปปิ้ ง ถนน 36 สาย 
ล่องเรือชมความงามของถ ้า ตามก๊ก วัดที่ใหญท่ี่สุดในโลก เที่ยวชม วัดเฉนิก๊วก ทะเลสาบตะวันตก  

เต็มอิ่ม เฝอเวียดนาม + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด 
 

เดินทางโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD)   
น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 Kg. / CARRY ON 7 kg. 

 
 
 



 

 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดี่ยว / เดนิทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

16-19 มนีาคม 2566 14,888  
 
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน  

2ป ี2,500 บาท) 

 
 
 
 
 

4,500 

25  

23-26 มีนาคม 2566 14,888 25  

30 มนีาคม – 02 เมษายน 2566 15,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

31 มนีาคม – 03 เมษายน 2566 14,888 25 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

07-10 เมษายน 2566 15,888 25 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

05-08 พฤษภาคม 2566 15,888 25 ปรับเวลาไฟล์ทบิน  

12-15 พฤษภาคม 2566 14,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

19-22 พฤษภาคม 2566 14,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

26-29 พฤษภาคม 2566 14,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

08-11 มถินุายน 2566 13,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

16-19 มถินุายน 2566 13,888 25 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

22-25 มถินุายน 2566 13,888 25 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

30 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2566 13,888 25  ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:    FD642   DMK-HAN   07.00-08.35   
RETURN       :     FD645   HAN-DMK   21.10-23.00 
 

 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาติโหน่ย
บ่าย FD642 DMK-HAN 07.00-08.35   
เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ ่–  
หมู่บา้นกัต๊กัต๊ - ตลาดคนเดินซาปา                                                                    

   Azure Sapa 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกนั 

2 
ซาปา – โบสถ์หินแห่งเมอืงซาปา  - นั่งกระเช้าไฟฟา้ 
Fanxipan - นั่งรถไฟฟา้วินเทจรางใหม่ - ยอดเขาฟานซิ
ปัน - ลาวไก – ตลาดกก๊เลี๊ยว - เมอืงฮานอย             

   Duc Huy Grand Lao Cai 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกนั 

3 เมอืงฮานอย - ร้าน Otop - สุสานโฮจมิินห์ – ทะเลสาบคืน
ดาบ - อิสระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย            First Eden Hotel 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกนั 

4 
วัดเฉนิก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – เมอืงนินบินห์ - ลอ่งเรือ
ชมถ ้า ตามกก๊– ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบา่ย -  ท่า
อากาศยานดอนเมอืง  FD645  HAN-DMK  21.10-23.00 

    



 

 

 
 ปรบัเวลาไฟลท์บนิ : 
DEPARTURE: FD642  DMK-HAN   06.40-08.30  
RETURN       : FD645  HAN-DMK    20.50-22.40 

 
 

 

 

04.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia (FD) โดย
มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

07.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD642 
08.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม

เท่ากับประเทศไทย) น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ใน
เขตจังหวัดลาวไก จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมือง
หนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มาก
ที่สุดในเวียดนามด้วย เพราะในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศส ท าให้เวียดนามมี
การสถานที่ต่างๆคล้ายเมืองของฝร่ังเศส 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เฝอเวียดนาม   
พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแหง่ใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ ่(MOANA SAPA 
CAFÉ)  จ าลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลาง
บรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา ไฮไลท์เลยคือประตูสวรรค์ที่คล้ายกับยกบาหลีไว้
ที่นี้  นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองดื่มจ าหน่ายให้ท่านได้เลือกซ้ือและพักดื่มเคร่ืองดื่ม 
เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟนิ อิสระถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเคร่ืองดื่ม) น าท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat  Cat 
Village) อยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศเวียดนาม มีทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาว
พ้ืนเมือง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และ ชมแปลงนาข้าวแบบข้ันบันได และที่นี่ยังมีขายของที่ระลึกที่ท า
จากฝีมือของชาวบ้าน ยังคงเป็นหมู่บ้านชาวมง้โบราณทีอ่นรัุกษ์อาชีพหัตถกรรมของบรรพบุรุษไว้ จากนั้นน าท่านชม ตลาด
คนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆน าสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปป้ิงได้ตาม
อัธยาศัย 

 

 

วันทีห่นึ่ง      ทา่อากาศยานดอนเมือง – ทา่อากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมอืงฮานอย – เมอืงซาปา – โมอานา่ ซาปา คาเฟ ่–  
                     หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ตลาดคนเดนิซาปา                                                                                                 อาหาร เทีย่ง, เยน็      



 

 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด 
ที่พัก : Azure Sapa 4*/ Sapa Convention Center 3* / Sapa Green 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
 น าท่านเดินทางชม โบสถ์หินแห่งเมืองซาปา เป็นโบสถ์หินที่สร้าง
ขึ้นโดยชาวฝร่ังเศส เนื่องจากคร้ังที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาว
ฝร่ังเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจ านวนมาก จึงเป็นโบสถ์ส าคัญ
ของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝร่ังเศส
จะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็น
อย่างดี พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซา
ปาสู่สถานีกระเช้า น าท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟา้จาก
ซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟและกระเช้า
แล้ว) ซ่ึงเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมือง Muong Hoa เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุด
ในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น 
เพ่ือไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ประหยัดเวลามากๆเลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่อง    ซาปา – โบสถ์หนิแห่งเมอืงซาปา  - นั่งกระเชา้ไฟฟา้ Fanxipan - นั่งรถไฟฟา้วินเทจรางใหม่ - ยอดเขาฟานซิปัน – ลาวไก 
                   ตลาดกก๊เลี๊ยว - เมืองฮานอย                                                         อาหาร เช้า, เทีย่ง, เยน็      
                                                                                                                                                                            
 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
น าท่านเดินทางผ่าน เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง 
ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมี เส้ือผ้า กระเป๋า ของเล่น
เด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้ากจ็ะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้
สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้อีกด้วย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)   
ที่พัก : Duc Huy Grand Lao Cai 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย พาท่านแวะร้าน Otop เลือกซ้ือ
สินค้าของฝากตามอัธยาศัย น าทุกท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ 
สุสานลุงโฮ หรือ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารสุสานสร้างด้วย
หินอ่อน หินแกรนิต และไม้มีค่าจากทั่วประเทศ สุสานนี้สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 หลังจากโฮจิมินห์เสียชีวิต ท่านเป็นนัก
ปฏิวัติผู้ย่ิงใหญ่ของประเทศเวียดนาม เป็นผู้ประกาศอสิรภาพ
เวียดนามจากประเทศฝร่ังเศส เป็นผู้รวบรวมประเทศ
เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ให้เป็นแผ่นดินเดียวกัน 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)   
น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 
ทะเลสาบแห่งนี้มีต านานกล่าวว่า เวียดนามท า สงครามสู้รบ
กับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็น
เวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้
เกิดความท้อแทพ้ระทยั เมื่อได้มาลอ่งเรือที่ทะเลสาบแห่งนีไ้ดม้ี
ปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ 
เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่ พระองค์ได้รับดาบ
มานั้น พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกคร้ังและได้รับชัยชนะ
เหนือประเทศจีน ท าให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว 

วันทีส่าม    เมืองฮานอย - ร้าน Otop - สุสานโฮจมิินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ - อสิระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย         อาหาร เชา้, เที่ยง, เย็น                                                                                                                     
 



 

 

พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นพาทุกท่าน อิสระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลือกสรรมากมาย เป็นของที่ระลึกต่างๆ 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)   

ที่พัก : First Eden Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 

 
 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่)  
น าท่านชม วัดเฉินกว๊ก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจ
กลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชดิกบั ทะเลสาบตะวันตก ของ
เมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่ม
ร่ืน และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่น
ชมความงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนินห์บินห์ ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของกรุงฮานอย เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ  
จากนั้นน าทุกท่านล่องเรือชมถ ้า ตามก๊ก (Tam Coc) หรือที่
แปลว่า  สามถ ้ า  ที่มีความงดงามด้านทัศนียภาพ และ
ธรรมชาติอันโดดเด่นในเร่ืองของภูเขาหินปูนที่สูงตระหง่าน 
พร้อมมีแม่น ้าไหลลัดเลาะไปตามภูเขา และมีท้องนาที่สีเขียวขจีสวยงาม นับเป็นที่เที่ยวธรรมชาติที่ยังรักษาความอุดม
สมบูรณ์และมคีวามงดงามเอาเป็นอย่างมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)   
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับสู่ 
ประเทศไทย พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง ประจ าชาติเวียดนาม ท่านละ 1ช้ิน 

วันทีส่ี่   วัดเฉนิก๊วก – ทะเลสาบตะวนัตก – เมอืงนนิบนิห์ - วัดตามจุก๊ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย -  ท่าอากาศยานดอนเมอืง
                             อาหาร เชา้, เที่ยง   
                                          



 

 

21.10 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD645 
23.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้ 
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 

► เอกสารทีต่้องท าการเตรียมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระ
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 



 

 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพ่ิม) 
กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   
4. ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน กรณีที่
เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย ค่าพักเดี่ยวส าหรับบนบานาฮิลล์ เพ่ิม 4,500 บาท หรือ  
สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ช้ัน 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือ 
สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบ Superior room มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 2,000 บาท / ห้อง 
** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่านั้น ห้องพักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ** 
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า 
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการ
บินเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท า
ไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 
8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
10.  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง    
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย    
ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 
 
 
 

 


