
 

FTT2668 ทวัรเ์วียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก 4 วนั 3 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ซาปา มนตรเ์สนห่ ์“สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม” เช็คอิน MOANA SAPA CAFÉ หมู่บา้นชาวเขากั๊ตกั๊ต  

ชมวิวแบบ 360 องศา สะพานแกว้มงักรเมฆ สะพานแก้วแห่งแรกของเวียดนาม 

นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานกีระเช้า พิชติยอดเขาฟานซปินั หลงัคาแห่งอนิโดจนี 

ล่องเรือชมความงามของวดัตามจุก๊ วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เยอืน เมอืงหลวงฮานอย อนัทรงเสน่ห์ ชมทะเทสาบคืนดาบ 

เตม็อิม่ เฝอเวยีดนาม + บฟุเฟต่น์านาชาต ิ+ ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล + ไวนแ์ดงดาลดั  
 

 

เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile Airways (WE)   

น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 
 



 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็  

(บาท) 

พักเดี่ยว / เดนิทาง

ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

12-15 มกราคม 66 16,888  

 

 

 

 

ไมม่ีราคาเดก็ 

(Infant 0-2 ปี  

6,500 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

3,500 

 

 

 

 

25 ยกเลกิเดนิทาง  

13-16 มกราคม 66 16,888 25 เพ่ิมพีเรียดเดนิทาง 

19-22 มกราคม 66 17,888 25  

09-12 กุมภาพันธ์ 66 16,888 25  

16-19 กมุภาพันธ์ 66 16,888 25  

23-26 กมุภาพันธ์ 66 16,888 25  

09-12 มนีาคม 66 16,888 25  

16-19 มนีาคม 66 16,888 25  

23-26 มนีาคม 66 15,888 25  

30 มนีาคม – 02 เมษายน 66 16,888 25  

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:       WE560    BKK-HAN    07.40-09.35   

RETURN       :     WE565    HAN-BKK    20.25-22.20  

 

 

 

04.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai 

Smile Airways (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

07.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Thai Smile 

Airways (WE) เที่ยวบินที่ WE560 

09.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) น าท่านเดินทางสู่ เมือง

ซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขต

จังหวัดลาวไก ตัวเมืองต้ังอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร 

จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม 

เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย 

เพราะในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศส ท าให้เวียดนามมีการสถานที่ต่างๆคล้ายเมืองของฝร่ังเศส 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เฝอเวียดนาม ต้อนรับการเดินทางสู่เวียดนามกับก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเมนูประจ าประเทศ

เวียดนาม น ้าซุปใส สีน ้าตาลเล็กนอ้ย น ้าซุปหอมเคร่ืองเทศ มีรสชาติหวานเค็มกลมกลอ่ม และที่ส าคัญกลิน่น า้ซุปต้องหอม 

และรสหวานที่ได้จะเป็นหวานจากกระดูกเนื้อที่ใช้เวลาในการต้มยาวนาน เส้นเฝอเหนียวนุ่ม 

วันทีห่นึง่  ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ –   

   ตลาดคนเดินซาปา                                                                                             

    อาหาร เทีย่ง, เยน็      



 

พาทุกท่านเปิดประสบการณ์ความหวาดเสียวที่ Rong May Glass Bridge หรือ สะพานแก้วมังกรเมฆ กับระดับความสูง

จากพ้ืนด้านล่าง 300 เมตรและสูงจากระดับน ้าทะเลถึง 2,200 เมตร ทางข้ึนจะให้ผู้เข้าชมมาจากทางลิฟต์แก้วข้ึนไปสู่

ระเบียงด้านบน เพ่ือเดินในทางเดินกระจกทอดยาวไปจนถึงระเบียงชมวิวแก้วกับวิว 360 องศาท่ามกลางเมฆหมอกและ

ธรรมชาติป่าเขียวขจีของเมืองซาปา บนสะพานนี้เราจะได้ชมทัศนียภาพของเส้นทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา 

Hoang Lien Son จากมุมสูงและมียังลิฟต์แก้วกลางแจ้งสูงประมาณ 300 เมตร จากนั้นน าท่านชม ตลาดคนเดินซาปา 

จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆน าสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่2) เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด 

ที่พัก : Sapa convention center 3* / Azure Sapa Hotel หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 

 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

 น าท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านกา๊ตกา๊ต (Cat  Cat Village) อยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศเวียดนาม มีทิวทัศน์ทีส่วยสด

งดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของชาวพ้ืนเมือง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ที่นี่ยังมีขายของที่

ระลึกที่ท าจากฝีมอืของชาวบ้าน ยังคงเป็นหมู่บ้านชาวมง้โบราณทีอ่นุรักษ์อาชีพ พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหมข่องซา

ปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ ่(MOANA SAPA CAFÉ)  จ าลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลาง

บรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองดื่มจ าหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเคร่ืองดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับ

สายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟนิ 

 

 

 

 

วันทีส่อง     เมืองซาปา – หมู่บา้นกา๊ตก๊าต - Moana Sapa Café – นั่งกระเช้าไฟฟา้ Fanxipan - นัง่รถไฟฟา้วินเทจรางใหม่                

              อาหาร เชา้,เที่ยง,เย็น      

                                                                                                                                                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Van Sam Fanxipan Buffet อาหารนานาชาติ 

บ่าย พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานี

กระเช้า น าท่าน พิชิตหลังคาอนิโดจีน และ กระเช้าไฟฟา้จากซาปาไปยัง

ยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟและกระเช้าแล้ว) ซ่ึงเป็น

เสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมือง Muong Hoa เป็น

ระบบรถ กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 

กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้น

ต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพ่ือไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 

35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ประหยัดเวลามากๆเลย

ทีเดียว 

 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่5)  น าท่านเดินทางกลับที่พักในซาปา  

 ที่พัก : Sapa convention center 3* / Azure Sapa Hotel หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง 

 



 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่6)  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็น

ตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมี เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง 

ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยัง

สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้อีกด้วย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้าน Otop เลือกซ้ือสินค้าของฝากตามอธัยาศัย 

น าทุกท่านถ่ายภาพกับ สุสานลุงโฮ หรือ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารสุสานสร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และไม้มีค่าจากทั่ว

ประเทศ สุสานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 หลังจากโฮจิมินห์เสียชีวิต โบสถ์ใหญ่ฮานอย หรือ มหาวิหารเซนต์โยเซฟ โบสถ์

สไตล์นีโอกอธิคโรมันนี้ตั้งอยู่ใจกลางฮานอย สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในเมืองที่เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนแห่งนี้ เป็น

โบสถ์รูปแบบนีโอกอธิค สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 โดยมีต้นแบบเป็นวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส โบสถ์นี้เป็นศูนย์

รวมชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  

 น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ

แห่งนี้มีต านานกล่าวว่า เวียดนามท า สงครามสู้รบกับประเทศจีน 

กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถ

เอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มา

ล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบ

วิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่ พระองค์

ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกคร้ังและได้รับชัยชนะ

วันทีส่าม   เมอืงซาปา – เมอืงลาวไก – ตลาดกก๊เลีย๊ว - เมืองฮานอย - แวะร้าน Otop – สุสานลงุโฮ - โบสถ์ใหญ่อานอย –  

    ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปป้ิง ถนน 36 สาย         อาหาร เชา้

,เทีย่ง,เยน็                                                                                                                     

 



 

เหนือประเทศจีน ท าให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้จากนั้นพาทกุทา่น 

อิสระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย เป็นของที่ระลึกต่างๆ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า (มื้อที่8)  น าท่านเดินทางกลับที่พัก  

ที่พัก :The Light Hanoi 4* / Larosa Hanoi Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 

 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

 น าท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจ

กลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมือง

ฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มร่ืน และ

บรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนกัทอ่งเทีย่วทั้งทีช่ื่นชมความงาม

เดินทางสู่ เมืองฮานาม เป็นจังหวัด 1 ใน 10 ที่มีราบลุ่มแม่น ้า

แดงมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกรุงฮานอย มีภูเขา  เตี้ย

เป็นบางส่วนของพ้ืนที่ มีแม่น ้า 4 สายส าคัญ ได้แก่ แม่น ้าแดง, 

แม่น ้า Chau, แม่น ้า Day และแม่น ้า Nhue ไหลผ่าน มีอุณหภูมิ

โดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และยังมีอุตสาหกรรมที่

ส าคัญที่สุดของจังหวัดได้แก่ส่ิงทอและตัดเย็บและอุตสาหกรรม

ประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอีกด้วย น าท่านเดินทางไปล่องเรือ วัด

ตามจุ๊ก Tam Chuc Temple (มีบริการของหวาน+ผลไม้+น ้าชา

เวียดนามบนเรือ) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้ืนที่ใหญ่โตมีผืนปา่

สลับกับแหล่งน ้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ต้ังอยู่

ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยว มีส่ิงปลูกสร้างหลักคือ วัด

หงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน 

และศูนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน ้า โดยในวัดหงอกที่ต้ังบน

วันทีส่ี่     เมืองฮานอย - วัดเฉนิก๊วก - เมอืงฮานาม – ล่องเรือชมวัดตามจุก๊ - เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหนย่บา่ย 

–  

 ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ              อาหาร เชา้ ,เที่ยง     

                                          



 

ยอดสูงสุดบูชาพระพุทธรูปที่ท าจากหินทับทิมหนัก 4 ตัน ส่วนตัววัดนั้นประกอบจากแท่นหินแกรนิตแดงโดยฝีมือของช่าง

ชาวอินเดีย นอกจากจุดเด่นคือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้ว ยังมีสวนหลักศิลาหินจารึกพระคัมภีร์รวม 1 พันหลัก ท าจากหนิ

เขียวของจังหวัดแทงฮว้า ซ่ึงนับเป็นสวนพระคัมภีร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที1่0) Buffet อาหารนานาชาต ิ

เย็น  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับสู่

ประเทศไทย พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี ่หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง ประจ าชาติเวียดนาม ท่านละ 1 ช้ิน 

20.25 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Thai Smile Airways (WE) เที่ยวบินที่ WE565 

22.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง

ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** 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 (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน Thai Smile Airways (WE) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกนิทา่นต้องเสยี

ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท า

ไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

9.  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 1,000 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 


