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CODE: VNFD10 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฟานซปีัน 4D 3N BY FD   

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฟานซปีนั 4วนั 3คนื BY FD   
สัมผัสความหนาวทีเ่วยีดนาม สดุฟิน กับ ความสวยงามของธรรมชาต ิขนุเขา สายน ้า  

และนาขัน้บันได ววิแบบพาโนรามา ซาปา ทีอ่ากาศเย็นสบายทัง้ปี  

น่ังกระเชา้พชิติหลังคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปัิน  

เปิดประสบการณ์ใหม่ สะพานแกว้มังกรเมฆ (Rang May) 

ตืน่ตาตืน่ใจกับ สะพานแกว้ Rong May 

เยอืนเมอืงหลวงฮานอย ชอ้ปป้ิงจุใจทีถ่นน 36 สาย   

 พเิศษสุด เฝอเวยีดนาม  +ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+ไวนแ์ดง+ SEN Buffet อาหารนานาชาต ิ

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลุมวงเงนิ 20, 000 USD และ 

รวมคา่ตรวจ ART ภายใน 24 ช ัว่โมง เมือ่เดนิทางถงึ เวยีดนาม 

ฟร ี!!! พกัเดีย่ว 10 ทา่นแรก ทุกพรเีรยีด 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

1 – 4 เม.ย. 65 14,888  

 

ไม่มรีาคาเด็ก 

 

2,800 

24   

14 – 17 เม.ย. 65 16,888 24 

21 – 24 เม.ย. 65 14,888 24 

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:    FD644  DMK – HAN    18:30 – 20:20   

RETURN       :    FD645  HAN  – DMK   20:50 – 22:40 
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15:30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 3 ประตู 3  เคาท์

เตอร ์10 สายการบนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

18:35 น. น าท่านเดนิทางออกสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม  โดย สายการ

บนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD644 

20:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม น าท่านผ่านพธิตีรวจคน
เขา้เมอืงและศุลกากร  )เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากับประเทศไทย ( น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย 

✓  เมือ่เดนิทางถงึประเทศเวยีดนาม ตอ้งเขา้รบัการตรวจ ATK ภายใน 24 ช ัว่โมง เมือ่ผลตรวจ

เป็นลบจงึจะสามารถออกไปท ากจิกรรมอืน่ๆ (รวมในราคาทัวร)์ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ (ม ือ้ที1่) เมนูพเิศษ !! เฝอเวยีดนาม 

ทีพ่กั : First Eden Hanoi , CWD Hanoi 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

)ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวันเดนิทาง ( 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  

 ท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาปา ซึง่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลกั้บชายแดนจนี อยู่ในเขต
จังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยู่บนระดบัความสงูกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี 
ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคัญของเวยีดนาม อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแห่งขนุเขาทีม่คีวาม
หลากหลายของชาตพัินธุม์ากทีส่ดุในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนีถู้กพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของ
ชาวฝรั่งเศส สมัยทีเ่วยีดนามเป็นอาณานคิมของฝรั่งเศส  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า หมู่บา้นชาวกลุ่มนอ้ยดูนา

ขัน้บันไดของชาวเขา ชมวถิีชีวติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได 

จากนัน้ น าท่านชม ตลาดคนเดนิซาปา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่ จะมชีาวเขาเผ่าต่างๆน าสนิคา้

มาขายในยามเชา้ ท่ามกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอหมอก อสิระชอ้ปป้ิงไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ (ม ือ้ที4่) เมนูพเิศษ !! ชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวนแ์ดง 

ทีพ่กั : Sapa Charm , Sapa Logde 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

)ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง( 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟวนิเทจ จากซาปาสูส่ถานีกระเชา้ น าท่าน พชิติหลงัคาอนิโดจนี 
กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซปิัน  (ราคารวมคา่รถไฟและกระเชา้ขึน้แลว้ )ซึง่เป็น
เสมอืน ) โดยมสีถานีทีหุ่บเขาเมอืงหัว  "หลังคาอนิโดจนี"Muong Hoa) ห่างจากเมอืงซาปาไปทางทศิ
ตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 กโิลเมตร เป็นระบบรถ กระเชา้สามสาย สายยาวทีส่ดุในเวยีดนาม รวมระยะทาง 6.3 
กม สถานีสดุทา้ยอยู่สงูจากระดับน ้าทะเลราว .3,000 เมตร จากนัน้ตอ้งปีนบันไดอกี 600 ขัน้ เพือ่ไปถงึยอด
เขารถกระเชา้แต่ละคันน่ังได ้35 คน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีเทยีบกับการเดนิเทา้ขึน้เขา ทีจ่ะตอ้ง

ใชเ้วลาเกอืบทัง้วัน น าท่านชมจุดชมววิสงูสดุของหลังคาอนิโดจนี หลังจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ 
สะพานแกว้มงักรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแกว้ใสทีแ่รกในเวยีดนามเหมาะ
ส าหรับคนทีช่อบทา้ทายความสงู ซึง่ความสงูของสะพานน้ีสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร 

สามารถรับน ้าหนักได ้3,000 คนในเวลาเดยีวกัน แต่อย่างไรก็ตามเพือ่ความปลอดภัยเขานุญาตใหอ้ยู่ได ้

สงูสดุไม่เกนิ 500 คนเท่านัน้ในเวลาเดยีวกัน บนสะพานน้ีเราจะได ้ชมทัศนียภาพของเสน้ทาง O Quy 
Ho Pass และเทอืกเขา Hoang Lien Son ซึง่เป็นเทอืกเขาทีย่าวทีส่ดุในเวยีดนาม จากมุมสงูและมยีัง
ลฟิตแ์กว้กลางแจง้สงูประมาณ 300 เมตรดว้ย การเดนิทางจากชาปาไปประมาณ 20 กโิลเมตร  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) บุฟเฟ่ต ์
 

บา่ย จากน ้นัน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางใหท่้านไดช้ม 

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – เมอืงฮานอย    อาหาร เย็น      

วนัทีส่อง         เมอืงฮานอย - เมอืงซาปา - หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดนิซาปา     
                                                                                                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      

วนัทีส่าม        เมอืงซาปา - น ัง่รถไฟวนิเทจ – พชิติหลงัคาอนิโดจนี (ฟานซปิัน) - เมอืงลาวไก - ตลาดกก๊เลีย๊ว                                                                                 
                                                                                                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                     
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ทัศนียภาพสองขา้งทาง น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกก๊เลีย๊ว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดทีอ่ยู่ตดิ

ชายแดนระหว่างเวยีดนามและจนี จังหวัดลาวไก ทีน่ี่จะมสีนิคา้ทัง้ของเวยีดนามและของจนีใหนั้กท่องเทีย่วได ้

เลอืกซือ้ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสนิคา้อกีมากมายหลายอย่าง ดา้นหนา้ก็จะมผีลไมข้องสด 

ขายอยู่ดว้ยนักท่องเทีย่วสามารถเลอืกชมและชมิผลไมส้ดๆ ไดท้ีต่ลาดแห่งนี้นอกจากนัน้ยังสามารถเลอืกซือ้

เป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

× เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR ตามทีบ่รษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห ้สามารถใชผ้ลตรวจนี ้ส าหรบั เดนิทา 

    กลบัเขา้ประเทศไทยได ้72 ช ัว่โมง (ไมร่วมในราคาทวัร ์ประมาน 1,000 บาท)  
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ (ม ือ้ที7่)   

ทีพ่กั : Lao Cai Royal Hotel , Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

)ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง ( 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮานอย น าท่านชม วดัเฉนิกว๊ก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดทีอ่ยู่ใจกลางเมอืง

ของเวียดนาม ใกลช้ดิกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมจนีโบราณ มคีวามร่มรื่น 

และบรรยากาศด ีจงึเป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วทัง้ทีช่ ืน่ชมความงาม  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ต ์Sen อาหารนานาชาติ

กวา่ ชนดิ200  
น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่

เวยีดนามท าสงคราม สูร้บกับประเทศจีน กษัตรยิแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถ

เอาชนะทหารจากจนีไดส้ักที ท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมื่อไดม้าล่องเรือทีท่ะเลสาบแห่งนี้ไดม้ปีฎหิารย์

เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งไดร้ับดาบวเิศษมาใหพ้ระองค์ เพือ่ท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากทีพ่ระองคไ์ดร้ับ

ดาบมานั้น พระองค์ไดก้ลับไปท าสงครามอกีครัง้ และไดร้ับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นสงบสขุ เมื่อ

เสร็จศึกสงครามแลว้ พระองค์ไดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นน าท่านชม วดัหงอกเซิน วัด

โบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึง่มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้คือเต่า

ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาชา้นาน จากนั้น เชญิท่าน อสิระชอ้ปป้ิง ถนน 

36 สาย มีสินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ของที่ ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

ระหวา่งทาง แจกขนมปัง ป่ันหมีข่นมปัง ประจ าชาตเิวยีดนาม 

เย็น  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย เมอืงฮานอย  ประเทศเวยีดนาม  

เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

20:50 น.  เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD645 

22:40 น .   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

“  ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ **Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  ** 

Update 22/2/2565 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ,  

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงับัใช ้15 มนีาคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

1. ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง หรอื 

ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) น ามาใชใ้นการเชค็อนิบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

2. เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไป ทียั่งไม่ฉีดวัคซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดวัคซนีครบ 

หรอื มผีลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงกอ่นเดนิทาง 

3. ผูท้ีห่ายจากโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นับตัง้แต่วันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดนิทาง 

►ผูเ้ดนิทางประเทศเวยีดนามจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดส อยา่งนอ้ย 2 สปัดาหก์อ่นเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม ชนดิของวคัซนีโควด-19 ดงันี ้ )ผู ้

ท ีฉ่ดีวคัซนีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วนั  และไมเ่กนิ 12 เดอืนกอ่นเดนิทางสามารถเดนิทางไดใ้นวนัที ่15) 

วนัทีส่ ี ่          เมอืงลาวไก - เมอืงฮานอย - วดัเฉนิกว๊ก - ทะเลสาบคนืดาบ - วดัหงอกเซนิ - ถนน 36 สาย – ทา่ 
                    อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                          อาหาร เชา้,เทีย่ง     
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✓ Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Moderna (m-RNA-1273) อยา่งนอ้ย  2 เข็ม  

✓ AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Covishield อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Sinopharm อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Covaxin อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Sinovac อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ วคัซนีสูตรผสมตามรายชือ่ดา้นบน อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Janssen 1 เข็ม 

✓ ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้น 

X    วคัซนีนอกเหนอืรายการดา้นบนไมส่ามารถเดนิทางได ้

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้บัวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

4. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มค่าตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรบัสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง )Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวต่างชาตเิท่านัน้ ( 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลุมการรักษาโควดิในต่างประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรบัชาวต่างชาตเิท่านัน้ ( 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มูลสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่

1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรบัรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ  “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชั่วโมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เม ือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ  “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่น

เดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชั่วโมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงต่อเจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคุมโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ  “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1  คนื  เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 

วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นล่วงหนา้ 
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► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณบีรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า หนา้3** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไม่รับผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายุ  ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  )ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวัน

ได ้(  

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มค่ีาใชจ่้ายพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. ค่าทดสอบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง เมือ่เดนิทางถงึ ประเทศเวยีดนาม 

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือุบตัเิหตุตา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลุมการรกัษาเทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษา

ขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนโีดยทัง้นี้

การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ตาม พ .ร.บ  .ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกัน

ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี ้ ้อ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

9. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

10. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 



 
6 VNFD10 เวยีดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซปัีน 4D3N BY FD   

 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจาก

ทา่น 

8. ค่าทดสอบ RT-PCR เพือ่ใชส้ าหรับเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

9. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK ผลเป็นลบ 

ภายใน 24 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง 

10. แพคเกจ  “Test & Go” กักตัวทีโ่รงแรม AQ คนื 1 และค่าตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ  

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตุ

ตา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษาเทา่น ัน้ 

(เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการ

ซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข

กรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ .ธุรกจิน าเทีย่ว 

ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิท

ฯ 

1 3.  มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 


