
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : ข้ึนเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 
 

FD642 DMK(ดอนเมือง) – HAN(ฮานอย) 06.40 – 08.30 
FD645 HAN(ฮานอย) – DMK(ดอนเมือง) 20.50 – 22.40 

 

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 

 



 

 
 ฟรีเส้ือยืดเวียดนามท่านละ 1 ตัว และ WI-FI ON BUS 

 พกัโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว / ลาวไก 1 คืน 4 ดาว / ฮานอย 1 คืน 4 ดาว  

 
DAY1  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – 

Moana Café – ถนนคนเดินซาปา                                        
(–/L/D) 

04.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท าการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

06.40 ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  
เท่ียวบินท่ี FD642 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที     
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 
08.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ท่ีฝรัง่เศสซึ่งปกครอง
เวียดนามอยู่ในขณะนัน้ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาข้ึนในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วง
วันหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นท่ีรู้จักกันในหมู่นักท่องเท่ียว จึงท าให้ปัจจุบันท่ีนี่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พื้นท่ีใน
ซาปาเต็มไปด้วยนาขัน้บันไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานท่ีไว้ให้ท่านผ่อนคลายกับ
บรรยากาศสุดฟิน และทางร้านยังมีจ าหน่ายเครื่องด่ืมพร้อมให้ท่านด่ืมด ่าไปกับความเย็นจากสายหมอกอีกด้วย  

 
 พาทุกท่านชม ถนนคนเดินซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ท่ีออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 

น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   



 

DAY2 รถรางเมืองซาปา – กระเช้าข้ึนยอดเขาฟานซีปัน – หมู่บ้านกัต๊กัต๊ – เมืองลาวไก – ตลาด
ก๊กเล๊ียว                                                                                                                                (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางไป นัง่รถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อข้ึนยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้าแล้ว
น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า เพื่อ ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับ
การกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3 ,143 เมตร การ

เดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางท่ีค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจาก
ทัว่โลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลังใจและ ช่ืนชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเ ชีย  
(รวมค่าบริการขึ้นรถรางและกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) 

 
น าท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัต๊ กัต๊ หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขัน้บันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้า
หรือนัง่รถยนต์ก็ได้ ในกรณีท่ีนัง่รถยนต์ รถน าเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหน้าหมู่บ้านกัต๊กัต๊  และจากนัน้จึงเดินเท้าเลาะ
ตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้น เมือง 



 

ท่ีพึ่งพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาท่ีเปิดร้านวาง
จ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว 

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน ตัง้อยู่บนระดับความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง น าท่านเดินทางสู่  
ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดท่ีอยู่ติดชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน จังหวัดลาวไก ท่ีนี่จะมี
สินค้าทัง้ของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเท่ียวได้เลือกซื้อ อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีก
มากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเท่ียวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ท่ี
ตลาดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL LAO CAI HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY3 เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวนัตก – เจดีย์เฉินก๊วก – สุสานลุงโฮ – วดัเจดีย์เสา
เดียว – โบสถ์ใหญ่ฮานอย                                                            (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชม
บรรยากาศธรรมช่าติทัง้ 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม  

ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย   น าท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็น
เจดีย์ท่ีส าคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตัง้อยู่ในพื้นท่ีของวัดเฉินก๊วกเป็นวัดท่ีอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบ
ตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้  ใช้ศิลปะท่ีมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปั ตยกรรมจีนและ
เวียดนาม มีความสูง ทัง้หมด 11 ชัน้ แต่ละชัน้จะมีลักษณะเหมือนกัน จากชัน้ล่างถึงชัน้บน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็ก
ลงตามความสูงท่ีช่องหน้าต่างของแต่ละชัน้จะเป็นท่ีประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตาม
ความเช่ือของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เลียงข้ึนไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชัน้
ล่างด้านหน้าจะมีแท่นส าหรับให้นักท่องเท่ียวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทัง้ของเจดีย์และพระศรี ศากย
มุนีปางปรินิพพานท่ีท าด้วยทองค า  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบ
น ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝัง่ 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุด



 

ของเมืองหลวงและเป็นสถานท่ีๆ นิยมส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบท่ีดึงดูดชาวบ้านหลายคน
และนักท่องเท่ียวท่ีก าลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองท่ีวุ่นวาย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพื่อน าร่างลุงโฮไปอาบน ้ายาใหม่) ภายในบรรจุ
ศพอาบน ้ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว เป็นนักปฏิวัติชาวเวียดนาม ซึ่งในภายหลังได้กลาย
มาเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) หลังจาก
สิ้นสุดของสงครามเวียดนาม ไซ่ง่อน เมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้ ได้ถูกเปลี่ยนช่ือมาเป็นนครโฮ จิมินห์ 
เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์โฮจิมินห์เป็นบุคคลท่ีชาวเวียดนามถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญเป็นอย่าง ย่ิง
ต่อการประกาศอิสรภาพของเวียดนาม  

 
จากนัน้เดินต่อไปชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัว 
ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีต านานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโต
ทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนัง่อยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์
ได้อภิเษกสมรสและได้ให้ก าเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามท่ีทรงสุบินจึงได้โปรดให้สร้างวัดนี้ข้ึนมาเพื่อแสดงความ
ขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน้น าท่านชม โบสถ์ใหญ่ฮานอย โบสถ์ใหญ่ฮานอยก็ถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ีมีลวดลายแกะสลัก ลง
ชาดฉาบทองอย่างสวยสดงดงามและมีการผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของเวียดนามเข้าไว้ด้วย โบสถ์
แห่งนี้ได้รับการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยบาดหลวงปักกินเน่อร์ซึ่งเป็นศิลปะแบบโกธิค มีประตูใหญ่ตรง
ระเบียงทางเข้าสู่อาคารท่ีขนาบด้วยประตูเล็กทัง้สองข้าง ส่วนภายในโบสถ์ก็ใช้กระจกสีตกแต่งเป็นภาพนักบุญต่างๆ 
ส าหรับบริเวณท่ีบาดหลวงใช้ท าพิธีได้รับการตกแต่งตามศิลปะพื้นบ้านดัง้เดิมมีลวดลายสวยงามปราณีต  

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก THE LIGHT HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY4  เมืองฮานาม – วดัตามจุ๊ก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย                  (B/L/–) 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านออกเดินทางไป เมืองฮานาม เป็นเมืองมีนิคมอุตสาหกรรมรวม 8 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นของญ่ีปุ่น เกาหลีจึง
ไม่ต้องแปลกใจถ้ามาห่านามด้วยมอเตอร์เวย์  และเห็นการพัฒนาโลจิสติกส์ของเมืองเป็นระยะ เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม เพื่อน าท่าน ล่องเรือพร้อมชิมน ้าชาเวียดนามและได้ชมความงามของแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเวียดนาม   

 

 

 

 

 

  



 

 

 

น าท่านชม วัดตามจุ๊ก หรือท่ีถูกเรียกว่าแหล่งท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ท่ีจังหวัดห่านาม ห่างจากกรุง
ฮานอยประมาณ60กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีตัง้อยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อค้นคว้า
ดินแดนแห่งพุทธศาสนาท่ีไม่ควรพลาดของเวียดนาม วิหารตามจุ๊กท่ีอยู่ตรงกลางสระน ้า จากการวิเคราะห์เบื้องต้น 
นักโบราณคดีได้สรุปว่าวัดตามจุ๊กโบราณมีอายุมากกว่า1พันปี เมื่อปี2001นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการฟ้ืนฟู
บูรณะวัดตามจุ๊กและถึงปี2013วัดแห่งนี้ได้รับการับรองเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งชาติ  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย  



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ และ อิสระช้อปป้ิงที่ถนน 36 สาย เป็น
ย่านท่ีมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ  

ค ่า บริการขนมปังเวียดนาม   
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 

20.50 ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  เท่ียวบินท่ี FD645 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที  
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

22.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อัตราท่านละ 

พกัเดี่ยว 

เพิ่มอัตรา ท่านละ 

11 – 14 กันยายน 2565 14,999 3,500 

25 – 28 กันยายน 2565 14,999 3,500 

09 – 12 ตุลาคม 2565 14,999 3,500 

12 – 15 ตุลาคม 2565 16,999 3,500 

30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

13 – 16 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

27 – 30 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

04 – 07 ธันวาคม 2565 14,999 3,500 

28 – 31 ธันวาคม 2565 19,999 3,500 

29 ธันวาคม  – 01 มกราคม 2566 21,999 3,500 



 

30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 21,999 3,500 

 

** อัตราน้ียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  

(ไม่มีที่นัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

   
 
 

ข้อส าคัญ  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หาก
กรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล 
ทัง้น้ีนักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อโควิด -
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 
 

อัตราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องโดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเคร่ืองบิน
ได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนช้ิน แต่ทัง้นี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เง่ือนไขของสายการบิน) **  

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 



 

- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) 

ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน 
เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
- ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD 
 

อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครั ้ง (เนื่องจาก

ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับผู้เดินทางคนไทยท่ีพ านักในเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)  
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม  
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม  
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับสายการ

บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 
ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าตรวจ RT PCR ที่ไทยก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ATK(มีใบรับรอง) ก่อนเดินทาง 24 ชม. อย่างใดอย่างหน่ึง    
 

เงื่อนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครั ้งท่ี 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็
จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  



 

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์ม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% 
 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง *ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ

ยกเลิกเท่ียวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ  ทัง้ส้ินในกรณีดังต่อไปน้ี 

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้า ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเท่ียวเอง 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ 

 
เงื่อนไขส าคัญอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมี ข้ึนต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  



 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี
เป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ข้ึนอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทัง้สิ้น   

- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ก่อนการเดินทาง 
- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าท่ีหลังจากช าระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
ห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัท
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  
หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์



 

ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใ ช้จ่าย
แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแล้ว 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ 
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตร
โดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั ้งหมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับกระบวนการและขัน้ตอน
ของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกับท่ีนัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามท่ีสุดให้ท่านได้นัง่ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเด่ียว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆทัง้สิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านัน้ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว*  

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 


