
 

 

BHT9190060 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (3D2N) 
สายการบิน THAI LION AIR (SL) 

 

 

บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร ์(SL) : ขึ.นเครื2องที2สนามบินดอนเมือง (DMK) 

SL 180 DMK(กรงุเทพ) – HAN(ฮานอย) ;<.40 – 09.30 
SL 185 HAN(ฮานอย) – DMK(กรงุเทพ) @;.2; – @@.20 



 

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (� ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื'องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ + ก.ก. ** 

วนัที2 1 
กรงุเทพฯ )สนามบินดอนเมือง( – เมืองฮานอย )สนามบิน นอยไบ ( – เมืองลาวไก – เมืองซาปา –  นํ.าตก
สีเงิน – ตลาดซาปา    (-/L/D)                                                                        

;F.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร � ชั �น 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI LION AIR โดย
มเีจา้หน้าที'ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์
ใหค้าํแนะนําเพื'อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

;<.40น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
เที'ยวบนิที' SL 180 

09.30น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพธิี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
เรยีบรอ้ย ...นําท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื'อเดนิทางเขา้
สู ่เมืองลาวไก  ใกลก้บัชายแดนจนี ตั �งอยูบ่นระดบัความสงู
จากระดบันํ�าทะเลปานกลาง �,BCD เมตร จงึมอีากาศหนาว
เยน็ตลอดทั �งปี ระยะทางประมาณ E+D กโิลเมตร (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ F-C ชม.)  

 
เที2ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอนัลือชื2อ 

 จากนั �นนําทา่นเดนิทางต่อสู ่เมืองซาปา ใชเ้วลาเพยีง FC นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเลก็ๆ แหง่นี�เริ'มตน้เป็น
เมอืงแหง่การพกัผอ่นเมื'อครั �งที'ฝรั 'งเศสซึ'งปกครองเวยีดนามอยูใ่นขณะนั �นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ�นในปี 
พ.ศ.EFBC จากนั �นจงึเริ'มมชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ 
และเริ'มเป็นที'รู้จกักันในหมู่นักท่องเที'ยว จึงทําให้ปัจจุบันที'นี'ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก
บรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที'อาศัยอยู่บริเวณนี�ก็มีวิถีชีวิตที'น่าสนใจ พื�นที'ในซาปาเต็มไปด้วยนา
ขั �นบนัไดท่ามกลางที'ลาดไหล่เขาที'ทอดตวัอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนี�ยงัมเีทอืกเขาฟานสปัีน ที'สงูที'สุดในอนิโด
จีนที'ความสูง 3,�F3 เมตรจากระดบันํ�าทะเล นําท่านเดินทางไปชม นํ.าตก Silver Water Fall (นํ�าตก 
ThacBac) นํ.าตกสีเงิน ที'ขึ�นชื'อในเมอืงซาปาหลงัอาหาร นําท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิที'สงูที'สุดในซาปา ชม
ทศันียภาพของเมอืงซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี�ก็ได้ทอดยาวมาจาก
มณฑลยนูนานในประเทศจนี และจะมยีอดเขาที'สงูโดดเด่นที'สุดในบรรดายอดอื'นๆ คอืฟานซปัีน(Fansipan) 
ของเทอืกเขาหวา่งเหลี'ยนเซนินี� เป็นยอดเขาที'สงูที'สดุในแถบอนิโดจนี 

 
คํ2า บริการอาหารคํ2า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบหูม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ทีออกมาจบัจ่ายซื อขายกนัอยา่งมีสีสนั 



 

 

 

พกัที2 HOLIDAY SAPA /CHAPA DEW BOUTIQUE SAPA HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัที2 2 

เมืองซาปา – หมู่บา้นชาวเขากั cตกั cต – นั 2งรถรางเมืองซาปา – นั 2งกระเช้าขึ.นยอดเขาฟานซีปัน – เมือง
ลาวไก    
)B/L/D)                                                                                                                                          
                                                                                                                      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั cตกั cต หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความ
เป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนี� และชมแปลงนาขา้วแบบขั �นบนัได การเดนิทางไปหมูบ่า้นก๊าตก๊าต สามารถ
เดนิทางเทา้หรอืนั 'งรถยนต์กไ็ด ้ในกรณีที'นั 'งรถยนต์ รถนําเที'ยวจะพาทุกท่านมาที'หน้าหมู่บา้นกั Wตกั Wต  และ
จากนั �นจงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึ'งเป็นถนนของหมู่บา้นเพื'อสมัผสักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสุข
ของประชาชนชาวเขาพื�นเมอืง ที'พึ'งพาธรรมชาตใินการดําเนินชวีติอนัเรยีบงา่ย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมี
บา้นเรอืนของชาวเขาที'เปิดรา้นวางจาํหน่ายสนิคา้พื�นเมอืง ของที'ระลกึแก่นกัทอ่งเที'ยว 

 
เที2ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน นั 2งรถรางใหม่สดุ จากสถานีซาปา สู ่สถานีกระเชา้ เพื'อขึ�น ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 
E กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทาง ถงึสถานีกระเชา้ นําทา่นนั 'ง
กระเชา้ไฟฟ้า เพื'อขึ�นสูฟ่านซปัินยอดเขาสงูสุดแหง่เวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจนไดร้บัการกล่าวขาน
ว่า “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สงูที'สุดในอนิโดจนีบนความสงูจากระดบันํ�าทะเลปานกลาง 3,�F3 เมตร การเดนิ
เทา้สูย่อดเขาแหง่นี�ไมไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางที'คอ่นขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่า
จากทั 'วโลกเลอืกเป็นจุดหมายปลายทางสําหรบัการทดสอบกําลงัใจและชื'นชมความงามของผนืป่าดนิรอ้น
แหง่เอเชยี 



 

 

 
หมายเหตุ : กระเชา้ฟานซปัีนอาจจะมกีารปิดปรบัปรุงซึ'งจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯจะทําการคนื
เงนิคา่กระเชา้หน้างานทา่นละ �,DDD บาทคะ่ ในกรณทีี'ไมไ่ดข้ึ�นกระเชา้ฟานซปัีน 
จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองลาวไก (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชั 'วโมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม
ทศันียภาพสองขา้งทาง 

คํ2า บริการอาหารคํ2า ณ ภตัตาคาร 
พกัที2 LAO CAI ROYAL HOTEL / RED RIVER VIEW HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัที2 3 

เมืองลาวไก  –  เมืองฮานอย  –  ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย ์– วดัหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ. ง
ถนน 36 สาย – โชวห์ุ่นกระบอกนํ.า  – กรงุเทพฯ  )สนามบินดอนเมือง   (

)B/L/-)                                                                                                                                                             
                                                                                         

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัจากนั �นนําทา่นเดนิทางสู ่เมืองฮานอย เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ C 
ชั 'วโมง) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชา่ตทิั �ง E ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

เที2ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบฟุเฟ่ตน์านาชาติ 



 

 

หลงัอาหารนําทานสู่ใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ นําท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์ขา้มไปสู่
เกาะหยกชม วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลงั
เล็กๆ ที'มเีต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ'งเป็นเต่าที'อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี� ภายในวดัยงัมตีะพาบศกัดิส̂ทิธิ ^
รวมทั �งอานุสาวรยีข์อง ตรนัควอ็กตวน ซึ'งเป็นแม่ทพัเอกในการต่อสูก้บักองทพัมองโกลและขบัเคลื'อนทพั
มองโกลกลบัไปได้สําเรจ็เมื'อปี ค.ศ.�EC+ วดัหงอ็กเซนิ หรอืวดัเนินหยก เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึ'งที'สําคญั
มากๆของเมอืงฮานอยสะพานสแีดงนั �นเป็นสะพานไมท้ี'มนีกัท่องเที'ยวที'มาทวัรเ์วยีดนามที'เป็นคู่รกัมกัจะมา
ถ่ายรปูพรเีวสดิ�งกนัที'นี' เมื'อผูท้ี'มาทวัรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปกจ็ะเขา้สูป่ระตูวดั ภายดา้นในนั �นจะมตีะพาบ
อยู่ � ตวั ที'สต๊าฟไวป้ระวตัแิละความเป็นมานั �นกล่าวไวว้่า ทะเลสาบแห่งนี�มตีะพาบทั �งหมด E ตวั อกีตวั
หนึ'งยงัมชีวีติอยู่และอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งนี� จากนั �นนําท่าน อิสระช้อบปิ. งถนน 36 สาย  มสีนิคา้ราคา

ถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ของที'ระลกึต่างๆ ฯลฯ นําท่านชม การแสดงระบาํ
หุ่นกระบอกนํ.า ศิลปะกรรมประจําชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในนํ�าผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครื'องดนตรเีวยีดนาม
และพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื'องราวในชวีติประจําวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม 
และบอกกล่าวถงึเมอืงหลวงฮานอย 
สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เพื'อเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

@;.20น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที'ยวบนิที' SL185                               

@@.20น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 
 

** หากลกูค้าท่านใดที2จาํเป็นต้องออกตั lวภายใน (ตั lวเครื2องบิน , ตั lวรถทวัร ์, ตั lวรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั .งก่อนทาํการออกตั lวเนื2องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี2ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั .งนี. เพื2อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 



 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

@-p ท่าน  
อตัราท่านละ 

q เดก็ @ ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดี2ยว 
เพิ2ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั lว
เครื2องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 256@ 
02 – 04 ตลุาคม 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

04 – 06 ตลุาคม 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

09 – 11 ตลุาคม 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

11 – 13 ตลุาคม 62 14,989 14,989 13,989 2,500 6,900 

14 – 16 ตลุาคม 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

16 – 18 ตลุาคม 62 6,999 6,999 6,999 2,500 6,900 

21 – 23 ตลุาคม 62 14,989 14,989 13,989 2,500 6,900 

23 – 25 ตลุาคม 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

25 – 27 ตลุาคม 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

28 – 30 ตลุาคม 62 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 256@ 
01 – 03 พฤศจกิายน 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

06 – 08 พฤศจกิายน 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

13 – 15 พฤศจกิายน 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

15 – 17 พฤศจกิายน 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

20 – 22 พฤศจกิายน 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

22 – 24 พฤศจกิายน 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

27 – 29 พฤศจกิายน 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 



 

 

** อตัรานี.ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ2น ตามธรรมเนียม q,;;; บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง q ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง @ ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั .งนี.ท่านสามารถ

ให้มากกว่านี.ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี.  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิv ในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ที2สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  @,w;; บาท **  

(ไม่มีที2นั 2งบนเครื2องบิน และไม่มีเตียง)   

** บริษทัขอสงวนสิทธิv  อตัรานี.เฉพาะนักท่องเที2ยว ที2ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั.น ** 

อตัราค่าบริการนี.  รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื'องบนิ (ตัว̀) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ    

  และคา่ภาษนํี�ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี'ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที'ยวใด เที'ยวหนึ'ง   

  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว̀เครื'องบนิ ตามที'ตามที'ตาราง 

  อตัราคา่บรกิารระบุ 

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ โดยมีนํ.าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (q ชิ.น) และ ถือขึ.นเครื2องบินได้นํ.าหนักไม่  

   เกิน < ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที'จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื'อนไขของสายการ   

   บนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� คา่โรงแรมที'พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที'ระบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที'ต่างๆ ตามรายการที'ระบุ กรณีไมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที'ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที'ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการเปลี'ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่เบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเที'ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไขตาม 

   กรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี.  ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะต่างๆ ที'ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ'น ตามธรรมเนียม 1,;00 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง � ท่าน รวมไป

ถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ E ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทา่น โดยสว่นนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ที'สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที'กระเป๋าสมัภาระที'มนํี�าหนกัเกนิกวา่ที'สายการบนินั �นๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการบนิ และ รุ่นของ

เครื'องบนิแต่ละไฟลท์ที'ใชบ้นิ ซึ'งอาจเปลี'ยนแปลงไดอ้ยูท่ี'สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 



 

 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที'สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ'ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว̀เครื'องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ'ม 7% และภาษหีกั ณ ที'จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เงื2อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 3D วนั ก่อนออกเดนิทาง เนื2องจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชั 2นขออนุญาติเกบ็เตม็จาํนวนและ

ไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที'นั 'งการจองภายใน E วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชาํระเงนิในEวนัถดัไป 

ก่อนเวลา �B.DD น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นั 'นหมายถงึวา่ กรณีที'มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ̂ป

ตามระบบ ตามลาํดบั เนื'องจากทุกพเีรยีด เรามทีี'นั 'งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลี'ยนชื'อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง + วนั ขอสงวนสทิธิไ̂มค่นืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีที'ไมส่ามารถ

หาคนมาแทนได ้

 

เงื2อนไขสาํคญัอื2นๆที2ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมขีึ�นตํ'า อยา่งน้อย 20 ท่าน หากตํ'ากวา่กําหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผู้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีี'จะชําระค่าบรกิารเพิ'มเพื'อใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี'จะประสานงาน เพื'อให้ทุกท่านเดนิทางตาม

ความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื'อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื'นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหน้าเพื'อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลา

งานแลว้ไมส่ามารถเปลี'ยนแปลงได ้

• กรณีที'ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว̀ภายในประเทศ เช่น ตัว̀เครื'องบนิ , ตัว̀รถทวัร์ , ตัว̀รถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถามเพื'อ

ยนืยนักบัเจา้หน้าที'ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที'สายการ

บนิอาจมกีารปรบัเปลี'ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิ

ของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั �น สิ'งสาํคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื'อเชค็อนิก่อนเครื'องบนิ อย่างน้อย 3 ชั 'วโมง โดยใน

สว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณีที'ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย + วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืตั �งแต่ที'ท่านเริ'มจองทวัร ์เพื'อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื'อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิ'มเตมิ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที'เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื'อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที'หลงัจากชาํระเงนิกรณีที'ท่านเดนิทางเป็น

ครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที'ใหท้ราบ 

• กรณีที'ออกบตัรโดยสาร (ตัว̀) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ'ง 

หากทา่นไมด่าํเนินการสง่สาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื'อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 



 

 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอยา่งน้อย C 

หรอื + วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื'องบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว̀กรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลื'อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้

จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเทา่นั �น หากตอ้งการเปลี'ยนแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที'ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที'ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าหอ้งพกัเดี'ยว

ตามที'ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ B เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี'โมงเยน็กจ็ะเริ'มมดืแลว้ สถานที'ท่องเที'ยวต่างๆ จะปิดเรว็

กว่าปกต ิประมาณ �-E ช.ม. การเดนิทางควรเผื'อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที'ท่องเที'ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื'น

ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที'สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื'อแสงแดดกระทบหมิะ

จะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ̂ปลี'ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การ

ล่าชา้ของสายการบนิ เงื'อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

สาํคญั หากกรณีที'จาํเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ'ม ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

• เนื'องจากการเดนิทางท่องเที'ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ̂

ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที'

ทอ่งเที'ยวใดที'ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึ'งใหท้า่น เนื'องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที'ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ̂มร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายที'จะเกดิขึ�นตามมา และ จะไมส่ามารถคนื

เงนิคา่ทวัรท์ี'ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ'ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที'สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ'ง มหีน้าใดหน้าหนึ'งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้า

หนึ'งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที'ด่าน

ตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ̂มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้

อยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรดุ กรณุาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบั

ใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที'บรษิทัเรว็ที'สุด เพื'อยนืยนัการเปลี'ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง 

หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที'บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที'ยงัไมแ่ (ตัว̀เครื'องบนิ) ท่านสามารถเปลี'ยนแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออก

บตัรโดยสาร (ตัว̀เครื'องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยที'เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ'งโดยสว่นใหญ่ตัว̀

เครื'องบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บักระบวนการและขั �นตอนของแต่ละคณะ 

• เกี'ยวกบัที'นั 'งบนเครื'องบนิ เนื'องจากบตัรโดยสาร (ตัว̀) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ̂นการ

เลอืกที'นั 'งบนเครื'องบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามที'สดุใหท้า่นไดน้ั 'งดว้ยกนั หรอื 

ใกลก้นัใหม้ากที'สดุ  



 

 

• ขอ้มลูเพิ'มเตมิเกี'ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที'พกั เนื'องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งพกัเดี'ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละ

แบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที'ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการคนื

คา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ'งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิก̂ารเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ'ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ̂ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดั

หยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ'งของผดิกฎหมาย ซึ'งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ̂ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ'งของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวน

สทิธิใ̂นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิ'งของไวท้ี'โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามที'ทา่นตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที'ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ'ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที'พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ'งอาจจะปรบัเปลี'ยนตามที'ระบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


