
ทัวร์โค้ด NIDN223078 

VWE13 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลองเบย์ 4วัน3คืน 

ซาปา มนตร์เสน่ห์ “สวติเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม” เช็คอิน MOANA SAPA CAFÉ หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  

นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน 

ล่องเรือชมความงามของวัดตามจุ๊ก วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เยือนเมืองหลวงฮานอยอันทรงเสน่ห์ ชมทะเทสาบคืน

ดาบ เต็มอิ่ม บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด + ล่องเรือทานอาหารอ่าวฮาลอง 



เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile Airways (WE)  น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 kg. 

/ CARRY ON 7 kg. 

 

วันเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก  

(บาท) 

พักเดี่ยว / 

เดินทางท่าน

เดียว เพิ่ม 

(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

05-08 มกราคม 66 16,888  

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant 0-2 

ปี  

6,500 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,500 

 

 

 

25   

13-16 มกราคม 66 16,888 25 

20-23 มกราคม 66 17,888 25 

03-06 กุมภาพันธ์ 66 17,888 25 

10-13 กุมภาพันธ์ 66 17,888 25 

17-20 กุมภาพันธ์ 66 17,888 25 

24-27 กุมภาพันธ์ 66 16,888 25 

10-13 มีนาคม 66 16,888 25 

17-20 มีนาคม 66 16,888 25 

24-27 มีนาคม 66 15,888 25 

31 มีนาคม – 03 เมษายน 66 17,888 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) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับ

อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร  

07.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 

โดย สายการบิน Thai Smile Airways (WE) เที่ยวบินที่ WE560 

วันที่หนึ่ง  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย 

– เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต -ตลาดคนเดินซาปา       อาหาร เที่ยง, เย็น      



09.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นำ

ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา

ท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทาง

สู ่ เมืองซาปา ซึ ่งตั ้งอยู ่ทางภาคเหนือของประเทศ

เวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก 

ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 

1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของ

เวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย 

เพราะในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ทำให้เวียดนามมีการสถานที่ต่างๆคล้ายเมืองของ

ฝรั่งเศส 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เฝอเวียดนาม ต้อนรับการเดินทางสู่เวียดนามกับ

ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเมนูประจำประเทศเวียดนาม น้ำซุปใส สีน้ำตาลเล็กน้อย น้ำซุปหอมเครื่องเทศ 

มีรสชาติหวานเค็มกลมกล่อม และที่สำคัญกลิ่นน้ำซุปต้องหอม และรสหวานที่ได้จะเป็นหวาน

จากกระดูกเนื้อที่ใช้เวลาในการต้มยาวนาน เส้นเฝอเหนียวนุ่ม 

นำท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat  Cat Village) อยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศ

เวียดนาม มีทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพื้นเมือง ชมวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และ ชมแปลงนาข้าวแบบข้ันบันได และที่นียั่งมีขายของ

ที่ระลึกที่ทำจากฝีมือของชาวบ้าน ยังคงเป็นหมู่บ้านชาวม้งโบราณที่อนุรักษ์อาชีพหัตถกรรม

ของบรรพบุรุษไว้ จากนั้นนำท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนำสินค้ามาขาย

ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที2่) เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลดั 

ที่พัก : Sapa logde 3*/ Sapa Green Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 



 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที3่) 

พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)  

จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไป

ด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับ

สายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที4่) Van Sam Fanxipan Buffet อาหารนานาชาต ิ

บ่าย พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ 

จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นำท่าน พิชิตหลังคาอิน

โดจีน กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิ

ปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟและกระเช้าแล้ว) ซึ่งเป็น

เสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมือง 

Muong Hoa เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย สาย

ยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานี

สุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึง

ยอดเขา รถกระเช ้าแต่ละคันนั ่งได ้ 35 คน ใช ้ เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เท ่านั้น 

ประหยัดเวลามากๆเลยทีเดียว 

วันที่สอง     ซาปา–Moana Sapa Café – นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan - นั่งรถไฟฟ้าวินเทจรางใหม ่               

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น      

                                                                                                                                                                            

 



ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที5่)  นำท่านเดินทางกลับที่พัก เมืองฮานอย 

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

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)  

เดินทางสู่ เมืองฮานาม เป็นจังหวัด 1 

ใน 10 ที่มีราบลุ่มแม่น้ำแดงมีอาณาเขต

ทางด้านทิศเหนือติดกรุงฮานอย มี

ภูเขา  เตี ้ยเป็นบางส่วนของพื ้นที ่ มี

แม่น้ำ 4 สายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำแดง, 

แม ่น ้ำ Chau, แม ่น ้ำ Day และแม ่น้ำ 

Nhue ไหลผ่าน มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 

– 24 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซ ี ย ส  แ ล ะ ย ั ง มี

อุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของจังหวัด

ได้แก่สิ่งทอและตัดเย็บและอุตสาหกรรมประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย นำท่านเดินทางไป

ล่องเรือ วัดตามจุ๊ก Tam Chuc Temple (มีบริการของหวาน+ผลไม้+น้ำชาเวียดนามบนเรือ) 

เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ใหญ่โตมีผืนป่าสลับกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว

แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยว มีสิ่งปลูกสร้างหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท้ 

วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน้ำ โดยในวัด

หงอกที่ตั้งบนยอดสูงสุดบูชาพระพุทธรูปที่ทำจากหินทับทิมหนัก 4 ตัน ส่วนตัววัดนั้นประกอบ

จากแท่นหินแกรนิตแดงโดยฝีมือของช่างชาวอินเดีย นอกจากจุดเด่นคือ  พระพุทธรูปขนาด

ใหญ่แล้ว ยังมีสวนหลักศิลาหินจารึกพระคัมภีร์รวม 1 พันหลัก ทำจากหินเขียวของจังหวัด

แทงฮว้า ซึ่งนับเป็นสวนพระคัมภีร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  

วันที่สาม   เมืองฮานาม - ล่องเรือชมวัด Tam Chuc (วัดที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก) - เมืองฮาลอง - แวะร้าน 

Otop – ตลาดราตรีฮาลอง        อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                     

 



 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที7่)  

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง นำท่านเลือกชมและช้อปของฝาก ณ ร้าน OTOP จำหน่าย

สินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดราตรีฮาลอง มี

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมายให้เลือกช้อปกัน อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า 

เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆมากมาย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที8่) 

ที ่พัก : Sea Star Halong 3* / Kenny Halong 3* / Vincent Halong Hotel 3* หรือโรงแรม

ระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 

 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที9่) 

 นำท่านออกเดินทาง สู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชม

ความงามตามธรรมชาติที ่สรรค์สร้างด้วย

ความงดงามดังภาพวาด โดยจิตรกรเอก ณ 

อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่

กว ่า 1,969 เกาะ ได ้ร ับการประกาศเป็น 

“มรดกโลก”โดยองค์กรยูเนสโก้ อ่าวแห่งนี้เต็ม

ไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว ่างการ

ล่องเรือ ท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ

ทั้ง เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ จากนั้น

นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า เป็นถ้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่

กลางทะเลสาบที่อ่าวฮาลอง ชมหินงอกหิน

ย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจ

ยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมาน้ีได้

มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมธรรมชาติที่

เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัว มีเสาค้ำฟ้าซึ่งเกิดจากหินงอกและหินย้อยมาบรรจบ

ติดกันจนกลายเป็นเสาทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมาย จากนั้นพาท่านเดินทาง ชม

หมู่บ้านชาวประมง เป็นหมู่บ้านลอยน้ำกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง จุดเริ่มต้นของหมู่บ้านนั้น

มาจากชาวประมงสร้างขึ้นเพื่อใช้จำหน่ายของสดและต่อมาก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว 

มากกว่านั้นยังพัฒนาจนมีโรงเรียนในหมู่บ้านเพ่ือให้ครบวงจรการเป็นชุมชนโดยเรือและเรือนแพ

วันที่ส่ี     อา่วฮาลอง - ถ้ำนางฟา้–หมู่บ้านชาวประมง – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปป้ิงถนน 36 สาย – 

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย  – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   

 อาหาร เช้า , เที่ยง                                               



ของพวกเขาจะถูกยึดโยงเข้าด้วยกันเพื่อความปลอดภัยจนเห็นเป็นภาพหมู่บ้านลอยน้ำเกาะ

กลุ่มกันกลางทะเลสาบอันเป็นเอกลักษณ์ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที1่0)  พิเศษ !! ทานอาหารบนเรือพร้อมเสิร์ฟไวน์แดงดาลัด 

  จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย นำ

ท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง

เมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า 

ในสมัยท่ีเวียดนามทำ   สงครามสู้รบกับประเทศ

จีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็น

เวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจาก

จีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อ

ได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ 

เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่  พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำ

สงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว 

พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นพาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย มี

สินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย เป็นของที่ระลึกต่างๆ 

เย็น  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศ

เวียดนาม เพื ่อเดินทางกลับสู ่ประเทศไทย พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปังบั ๋นหมี ่ หรือ 

แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง ประจำชาติเวียดนาม ท่านละ 1ชิ้น 

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

22.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั้งน้ีจะต้องมีจำนวน 15 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อน

การเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยัง

ประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 



► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน

ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  

- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออก

ใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามท่ีบริษัทกำหนดแจ้งเท่าน้ัน 

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ

นับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำ

กว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั ้นทางบริษัทจะไ ม่รับผิดชอบกรณี

พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

• *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• *ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือ

การบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น   )ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป  -กลับ

พร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้(  

2.  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 

ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี

งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่

บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน Thai Smile Airways (WE) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 

กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

การบินท่ีมีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ

บริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวม

ประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศนำเที ่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้

คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

9.  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า

โทรศัพท์ เป็นต้น  

3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำ

การขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ ท่าน

น้ำใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความ

เข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์

ทั ้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื ่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะ

ไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม  หากสายการบินมีการปรับขึ้น

ก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก

สาเหตุต่างๆ  



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ ่งของผิด

กฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท

ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพัก

สำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ

ตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง -ออกเมือง ไม่

ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทาง

ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


