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    Vui mừng Sapa!! เชยีงใหม ่- เวยีดนาม  
  ฮานอย ซาปา ฟานซปีนั 4 วนั 3 คนื 
  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG 

   

 

 ชมความงดงามของ “ซาปา” เมอืงหลงัคาโลกแหง่อนิโดจนี 

 พเิศษพกัเมอืง ซาปา 2 คนื 

 น ัง่กระเชา้ชมความงามเทอืกเขา ฟานซปินั 

 น า้ตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืงซาปา Silver Water Fall น า้ตกสเีงนิ  

 ชมหมูบ่า้น Cat Cat Village  

 ชมทวิทศันเ์มอืงซาปาในมมุมองแบบพาโนรามา ณ ยอดเขาฮมัรอง 

 สมัผสัประวตัศิาสตร ์“ฮานอย”  

 ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก ทีฮ่าลอง 

 ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  

 FREE WIFI ON BUS 

 พกัดรีะดบั 3 ดาว 

 

VIETNAM 
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 รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 เชยีงใหม ่– ฮานอย – ซาปา  
 

 

 
 

 
 

HOLIDAY SAPA 
HOTEL 3* 

หรอืเทีย่บเทา่ 

 

2 
ซาปา – เขาฟานซปัีน – หมูบ่า้นกั๊ตกั๊ต – น ้าตกสเีงนิ – 

ตลาดกลางคนื Love Maket    

HOLIDAY SAPA 
HOTEL 3* 

หรอืเทีย่บเทา่ 
หรอืเทีย่บเทา่ 

 3 
ซาปา – เขาฮมัรอง – ฮานอย – ทะเลสาบWestlake – 
วดัหง๊อกเซนิ – ชอ้บป้ิงถนน 36 สาย – ชมโชวห์ุน่กระบอก
น ้า      

   

MOON VIEW 
HOTEL 3*  

หรอืเทีย่บเทา่ 
 

4 
สสุานลงุโฮ – เจดยีเ์สาเดยีว – พพิธิภัณฑโ์ฮจมินิห – 
เชยีงใหม ่  

 

  

**หมายหมายเหต ุ:  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 

            เครือ่ง ATR 72                                มอีาหาร                                 น า้หนกัสมัภาระ 
         ทีน่ ัง่แบบ 2-2/ 60 ทีน่ ัง่                    บรกิารบนเครือ่ง                      ทีน่ ัง่ขาไป - ขากลบั 20 กก.                   

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

เชยีงใหม ่- ฮานอย - ซาปา 

07.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิบางกอก

แอรเ์วย ์โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  
09.55 น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที่

PG995 
12.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาปา จงัหวดั ลาวไก สู่

ขนุเขาหว่างเหลยีนเซนิ ไปยังเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถูก

ใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศสที่ เขา้มา

ปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้ีการ

สรา้งสถานภีเูขาขึน้ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขา

นอ้ยใหญ่จึงท าใหม้ีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมือง

ท่องเทีย่วซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในเวยีดนาม 

โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการน่ังรถโค๊ดปรับอากาศ 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Ngoc Suong  

ทีพ่กั HOLIDAY SAPA HOTEL 3* หรอืเทีย่บเทา่ 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง 

ซาปา – ยอดเขาฮมัรอง – หมูบ่า้นชาวเขาก ัต๊ก ัต๊ (Cat Cat Village) – ยอด

เขาฟานซปีนั – น า้ตกสเีงนิ – ตลาดกลางคนื Love Maket 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิทีส่วยงามชมทวิทัศน์

เมอืงซาปาในมมุมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

 ชมหมูบ่า้นCat Cat Village เป็นหมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้

ด า  อยูท่ีเ่มอืงซาปา ทางตอนเหนอืของประเทศเวยีดนาม 

หมู่บา้นแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของผูท้ี่สนใจชมวถิี

ชวีติความเป็นอยูข่องชาวเขา ชาวท่้องถิน่ และยังเป็นจุด

ชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได ทีส่วยงามกวา้งสดุตาดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร Red Dao 

 จ าก นั้น น า ท่ า น เ ดินท า งสู่  ยอด เขาฟานซีปั น 

(Fansipan) สงู 3,143 เมตร สงูทีส่ดุในอนิโดจนี ฟาน

ซปัินยอดเขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและ ในภมูภิาคอนิโดจนี 

จนไดรั้บการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอนิโดจีน” บน

ความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมี

ความหลากหลายทางชวีภาพสงูอยา่งยิง่ สภาพป่าก็ยงัคง

มคีวามสมบรูณ์และสวยสดงดงามมาก ทว่าการเดนิเทา้สู่

ยอดเขาแห่งนี้ไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมัยการเดนิป่า

จากทั่วโลกเลอืกเป็นจดุ หมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลังใจและชืน่ชมความงามของผนืป่าดนิรอ้น

แหง่เอเชยี (น่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขาฟานซปัีน) 

 น าท่านเดนิทางสู ่Silver Water Fall น ้าตกสเีงนิ เป็น

น ้าต  กทีส่วยงามทีสุ่ดในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขา

ฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนจาก

ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ 

สายน ้าลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม  

 
 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร สดุพเิศษกบัเมนหูมอ้ไฟปลาแซลมอล 

 จากนัน้อสิระใหทุ้ก  ท่านเดนิชม ตลาดLove Market 

ชือ่ตลาดหมายถงึ ตลาดความรัก ซึง่ในวัฒนธรรมในเมอืง

ซาปา สมัยก่อนนั้น การแต่งงานของชาวเวียดนาม จะ

เป็นไปในลักษณะคลมุถงุชน ไมม่กีารไดเ้ลอืกดว้ยตนเอง 

พอแต่งงานกันไปแลว้ เป็นเวลา 10 ปี 20 ปี ความรักไม่

สมหวัง และตอ้งการกลับมาเจอคนทีเ่รารักกันจรงิๆ ก็จะ

มาทีต่ลาดแหง่นี ้โดยตา่งฝ่ายต่างแต่งงานมคีรอบครัวไป

แลว้ ก็กลับมาพบปะพูดคุย ณ ทีต่ลาดแห่งนี้ ใหทุ้กท่านชมสนิคา้ทอ้งถิน่และชมบรรดาเหล่าชาวเขาได ้

เดนิทางมารวมตัวกนัอยูท่ีน่ี ่ดว้ยเครือ่งแตง่กายประจ าเผา่ตา่งๆ 

ทีพ่กั HOLIDAY SAPA HOTEL 3* หรอืเทีย่บเทา่ 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ซาปา – ฮานอย – เจดยีเ์ฉนิกว๊ก – ทะเลสาบ Westlake – ชอ้บป้ิงถนน 36 

สาย – ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย ฮานอย หมายถงึตอนตน้ของแมน่ ้า ตัง้อยูต่อนตน้อยูบ่นลุม่แมน่ ้า

แดง ปฐมกษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใชช้ือ่ว่า ทังล็อง แปลว่า มังกร

เหนิ จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตรยิร์าชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเวเ้มือ่ตกเป็นสว่นหนึข่องอนิ

โดจนีฝร่ังเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครัง้ใน พ.ศ. 2430 ภายหลังไดรั้บเอก

ราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนาม

เหนอื เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Tay Ho (บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิกวา่ 180 ชนดิ) 

บา่ย จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง ฮานอย  (โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

 น า ท่ า น ช ม  เ จ ดี ย ์ เ ฉิ น ก๊ ว ก  สั ญ ลั ก ษ ณ์ ท า ง

พระพุทธศาสนาของเวียดนามแห่งนี้ไดรั้บการเคารพ

สักการะดา้น  ความเกา่แก่และทีต่ัง้ ชืน่ชมสถาปัตยกรรม

เก่าแก่อายุหลายศตวรรษ เพลิดเพลนิกับสวนสวยงาม 

และพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ เจดีย์นี้ ซ ึง่

ก่อสรา้งขึ้นในช่วงระหว่างปี 544 ถึงปี 548 ในสมัย

ราชวงศ์ลี ้ดว้ยอายุเก่าแก่เกอืบ 1,500 ปี เจดยีเ์ฉินก๊วก

เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่ เก่าแก่ที่สุดในฮานอย สักการะ

พระพุทธรูปและแท่นบูชา สถูปทรงสูง และแผ่นจารกึ (ศลิาจารกึแห่งเกยีรตยิศ) ทางประวัตศิาสตร์และ

ศลิปะของเวยีดนาม 

 น าท่านชม West Lake นัน้ถอืเป็นทะเลสาบอกีแห่งทีม่ี

ความส าคัญอยา่งมากส าหรับกรงุฮานอย โดยนักทอ่งเทีย่ว

สามารถมาชืน่ชมความงดงามของทะเลสาบแหง่นีไ้ดอ้ยา่ง

ต่อเนื่องตลอดทัง้วันอีกทัง้มันยังถือเป็นแลนด์มาร์คที่มี

ความส าคัญอกีแห่งของเวียดนาม พรอ้มทัง้เป็นแหล่งที่

นักทอ่งเทีย่วจะมาเทีย่วชมความงดงามของสถาปัตยกรรม

โบราณทีส่ามารถผสมผสานอย่างลงตัวกับสถาปัตยกรรม

ล ้ายดุ จงึชว่งเสรมิใหฮ้านอยเป็นเมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ยา่ง

มากส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 

 ถนน 36 สายเก่า หรอืทีเ่รยีกว่า 36 เฝอเฟือง เป็น  

ยา่นหัตถกรรมทีม่ปีระวัตยิาวนานร่วม 600 กว่าปี ในอดตี

ถนนแต่ละสายก็จะขายของหัตถกรรมสอดคลอ้งตามชือ่

เรยีกถนน แต่ปัจจุบันสนิคา้ทีว่างขายไม่ไดส้อดคลอ้งกับ

ชื่อถนนเท่าไร คืนวันศุกร์-อาทิตย์ที่ย่านนี้จะมี Night 

market ยา่นนี้จะคกึคักไปดว้ยผูค้น ทัง้ชาวเวยีตนามและ

นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาจับจ่ายใชส้อย ถนน36สายเก่า 

แหล่งขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

กรงุฮานอย ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดยถนนแตล่ แะสายจะขายของแตกต่างกันออกไป อยา่งเชน่ขายรองเทา้

ถนนสายนัน้ก็จะขายรองเทา้ตลอดสาย ขายของทีร่ะลกึก็ขายของทีร่ะลกึตลอดสาย เป็นตน้ แต่ปัจจุบัน

ไมไ่ดแ้ยกประเภทกันชดัเจนเหมอืนในอดตี  ถนนแต่ละสายจะขายสนิคา้คละกันไป สามารถเดนิซือ้กันได ้

อยา่งจุใจมสีนิคา้ใหเ้ลอืกกันมากมาย เชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้เครือ่งเขนิ เรอืส าเภาไม ้

จ าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนาม เป็นตน้ 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
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 จากนัน้ ชมการแสดงหุน่กระบอกน า้ ศลิปกรรมประจ า

ชาตเิอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมแีห่งเดียวใน

โลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากใน

น ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนาม

และพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอเรื่องราวใน

ชวีติประจ าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม 

ทีพ่กั MOON VIEW HOTEL3*หรอืเทีย่บเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ฮานอย - สสุานลงุโฮ – เจดยีเ์สาเดยีว - พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์- เชยีงใหม ่
  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้ชม จตัุรสับาดิญ่ เป็นจัตุรัสทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ในกรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม เป็นสถานทีม่ี

ความส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ดว้ยเป็นสถานทีท่ีโ่ฮจมินิห์ ประธานาธบิดคีนแรกของเวยีดนาม อ่านค า

ประกาศอสิรภาพของเวยีดนามเมือ่วันที ่2 กนัยายน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครัง้ทีส่อง[1] จัตุรัสนี้ตัง้

ชือ่ตามเหตกุารณ์จลาจลบาดิญ่ ซึง่เป็นการกอ่การก าเรบิเพือ่ตอ่ตา้นจักรวรรดฝิร่ังเศสทีเ่กดิขึน้ในเวยีดนาม

ระหวา่งปี ค.ศ. 1886-ค.ศ. 1887 และเป็นสว่นหนึง่ของการเคลือ่นไหวขบวนการเกิน่เวอืง 

 ชมสุสานลุงโฮ สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของ

รัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธบิดีโฮจมินิห์ ซึง่ไดรั้บการ

อาบน ้ายาเป็นอย่างดอียู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งทีค่วบคุม

อุณหภูมิคงที่  ชมบา้นพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีต

ประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูยบ์ัญชาการใน

สงครามเวยีดนาม  

(หมายเหตุ สุสานโฮจมินิห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และ

ตลอดทัง้เดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้  

 ชม บา้นลงุโฮ เป็นบา้นไมห้ลังเล็กๆ ซึง่ลงุโฮใชเ้ป็นทีอ่ยู่

อาศัยมาเป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี 1954 - 1958 จนกระทั่ง

วาระสดุทา้ยของชวีติ ใตถุ้นบา้นเล็กๆ หลังนี้เป็นสถานที่

ประวัตศิาสตร์ ที่โฮจมินิห์ใชเ้ป็นทีป่ระชมุ กับนายทหาร

คนส าคัญๆ วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาใน

สงครามเวียดนาม ขา้งบนบา้นเป็นหอ้งหนังสือและ

หอ้งนอนของโฮจมินิหซ์ ึง่อยูอ่ยา่งเรยีบงา่ยและสมถะ 

จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว ที่มอีายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจา้แม่

กวนอมิ ซึง่ตัง้อยูก่ลางสระบัว โดยมตี านานไวว้่า พระเจา้หลไีทโต อยากไดโ้อรสมาก และรอคอยมาเป็น

เวลานาน จนมาคนืวันหนึง่ ทรงสบุนิ(ฝัน) ไปว่าเห็นเจา้แมก่วนอมิพระแมโ่พธสิัตว ์ไดม้าปรากฎทีส่ระบัว

และไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์หลังจากนัน้ พระองคก์็ไดม้พีระโอรส จงึไดส้รา้งเจดยีข์นาดเล็กทีต่ัง้อยู่

บนเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเพือ่เป็นการถวายสักการะแด่เจา้แม่กวนอมิ ในปี คศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วน

ใหญม่กัจะมาขอพรใหไ้ดบ้ตุรกบัเจา้แมก่วนอมิทีเ่จดยีเ์สาเดยีวแหง่นีอ้ยูเ่สมอ 
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จากนัน้น าทา่น  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่

12.45 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG996 

14.50 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะ

อากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น

ส าคญั** 

 

Vui mừng Sapa!! เชยีงใหม ่- เวยีดนาม 

ฮานอย ซาปา ฟานซปีนั 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาไมร่วม

ต ัว๋  

(กรณีลกูคา้

ซือ้ต ัว๋เอง) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่26 - 29 พ.ค. 61 18,891.- 18,891.- 18,891.- 14,891.- 4,000.- 

วนัที ่22 - 25 ม.ิย. 61 18,891.- 18,891.- 18,891.- 14,891.- 4,000.- 

วนัที ่27 - 30 ก.ค. 61 23,891.- 23,891.- 23,891.- 17,891.- 4,000.- 

วนัที ่10 - 13 ส.ค. 61 20,891.- 20,891.- 20,891.- 19,891.- 4,000.- 

วนัที ่21 - 24 ก.ย. 61 18,891.- 18,891.- 18,891.- 14,891.- 4,000.- 

**ราคาส าหรบัเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร 

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

 **โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 

เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

**หมายเหต ุ  

1.บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แล ้
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด (เฉพาะวนัทีเ่ดนิตามโปรแกรมทวัร)์ 

8. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพ  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น)  

7. ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเชยีงใหม ่(ตามความประทบัใจ) 

8.  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่

ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการ

จองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

- การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มูลการเดนิทาง 
เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง  

5. Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อัน

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว 

บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็น

ส าคญั 

 


