
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (3D2N) 
สายการบิน THAI LION AIR (SL) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร ์(SL) : ขึ+นเครื/องที/สนามบินดอนเมือง (DMK) 

SL 180 DMK(กรงุเทพ) – HAN(ฮานอย) 07.40 – 09.30 
SL 185 HAN(ฮานอย) – DMK(กรงุเทพ) 20.20 – 22.20 

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

วนัที/ = 
กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซา
ปา – นํ+าตกสีเงิน – ตลาดซาปา                                                                                      (-/L/D)                            

04.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร � ชั �น 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI LION AIR โดย
มเีจา้หน้าที'ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์
ใหค้าํแนะนําเพื'อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

07.40น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
เที'ยวบนิที' SL 180 

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

เที/ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอนัลือชื/อ 
 จากนั �นนําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองซาปา ใชเ้วลาเพยีง FC นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเลก็ๆ แห่งนี�เริ'มตน้เป็น

เมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื'อครั �งที'ฝรั 'งเศสซึ'งปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนั �นไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึ�นในปี 
พ.ศ.EFBC จากนั �นจงึเริ'มมชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ 
และเริ'มเป็นที'รู้จกักันในหมู่นักท่องเที'ยว จงึทําให้ปัจจุบันที'นี'ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจาก
บรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที'อาศัยอยู่บริเวณนี�ก็มีวิถีชีวิตที'น่าสนใจ พื�นที'ในซาปาเต็มไปด้วยนา
ขั �นบนัไดท่ามกลางที'ลาดไหล่เขาที'ทอดตวัอย่างมเีสน่ห ์นอกจากนี�ยงัมเีทอืกเขาฟานสปัีน ที'สงูที'สุดในอนิโด
จนีที'ความสูง 3,�F3 เมตรจากระดับนํ�าทะเล นําท่านเดินทางไปชม นํ+าตก Silver Water Fall (นํ�าตก 
ThacBac) นํ+าตกสีเงิน ที'ขึ�นชื'อในเมอืงซาปาหลงัอาหาร นําท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิที'สูงที'สุดในซาปา ชม
ทศันียภาพของเมอืงซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี�ก็ได้ทอดยาวมาจาก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มณฑลยนูนานในประเทศจนี และจะมยีอดเขาที'สงูโดดเด่นที'สุดในบรรดายอดอื'นๆ คอืฟานซปัีน(Fansipan) 
ของเทอืกเขาหว่างเหลี'ยนเซนินี� เป็นยอดเขาที'สงูที'สุดในแถบอนิโดจนี 

คํ/า บริการอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบหูม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ทีออกมาจบัจ่ายซื อขายกนัอยา่งมีสีสัน 

พกัที/ HOLIDAY SAPA HOTEL / CHAPA DEW BOUTIQUE SAPA HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือ 
 เทียบเท่า   

วนัที/ 2 
เมืองซาปา – หมู่บา้นชาวเขากัต̀กัต̀ – นั /งรถรางเมืองซาปา – นั /งกระเช้าขึ+นยอดเขาฟานซี
ปัน – เมืองลาวไก                                                                                                           (B/L/D)       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัต̀กัต̀ หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความ
เป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นนี� และชมแปลงนาขา้วแบบขั �นบนัได การเดนิทางไปหมูบ่า้นก๊าตก๊าต สามารถ
เดนิทางเทา้หรอืนั 'งรถยนต์กไ็ด ้ในกรณีที'นั 'งรถยนต์ รถนําเที'ยวจะพาทุกท่านมาที'หน้าหมู่บ้านกั Wตกั Wต  และ
จากนั �นจงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขาซึ'งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื'อสมัผสักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสุข
ของประชาชนชาวเขาพื�นเมอืง ที'พึ'งพาธรรมชาตใินการดําเนินชวีติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมี
บา้นเรอืนของชาวเขาที'เปิดรา้นวางจาํหน่ายสนิคา้พื�นเมอืง ของที'ระลกึแก่นกัท่องเที'ยว 

 
เที/ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่าน นั /งรถรางใหม่สดุ จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเชา้ เพื'อขึ�น ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 
E กโิลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง ถงึสถานีกระเชา้ นําท่านนั 'ง
กระเชา้ไฟฟ้า เพื'อขึ�นสู่ฟานซปัินยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจนไดร้บัการกล่าวขาน
ว่า “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สูงที'สุดในอนิโดจนีบนความสูงจากระดบันํ�าทะเลปานกลาง 3,�F3 เมตร การเดนิ
เทา้สู่ยอดเขาแห่งนี�ไมไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางที'ค่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่า
จากทั 'วโลกเลอืกเป็นจุดหมายปลายทางสําหรบัการทดสอบกําลงัใจและชื'นชมความงามของผนืป่าดนิรอ้น
แห่งเอเชยี 

 
หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซปัีนอาจจะมกีารปิดปรบัปรุงซึ'งจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯจะทําการคนื
เงนิค่ากระเชา้หน้างานท่านละ �,DDD บาทค่ะ ในกรณทีี'ไมไ่ดข้ึ�นกระเชา้ฟานซปัีน 
จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองลาวไก (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชั 'วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
ทศันียภาพสองขา้งทาง 

คํ/า บริการอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร 
พกัที/ LAO CAI ROYAL HOTEL / RED RIVER VIEW HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัที/ f 
เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย ์– วดัหงอกเซิน– 
อิสระช้อปปิ+ งถนน fg สาย – โชวห์ุ่นกระบอกนํ+า – กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)       (B/L/-)                                                                                                         

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที/ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบฟุเฟ่ตน์านาชาติ 
หลงัอาหารนําทานสู่ใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ นําท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์ขา้มไปสู่
เกาะหยกชม วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลงั
เล็กๆ ที'มเีต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ'งเป็นเต่าที'อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี� ภายในวดัยงัมตีะพาบศกัดิส̂ ิทธิ ^
รวมทั �งอานุสาวรยีข์อง ตรนัควอ็กตวน ซึ'งเป็นแม่ทพัเอกในการต่อสู้กบักองทพัมองโกลและขบัเคลื'อนทพั
มองโกลกลบัไปได้สําเรจ็เมื'อปี ค.ศ.�EC+ วดัหงอ็กเซนิ หรอืวดัเนินหยก เป็นอีกสญัลกัษณ์หนึ'งที'สําคญั
มากๆของเมอืงฮานอยสะพานสแีดงนั �นเป็นสะพานไมท้ี'มนีักท่องเที'ยวที'มาทวัรเ์วยีดนามที'เป็นคู่รกัมกัจะมา
ถ่ายรปูพรเีวสดิ�งกนัที'นี' เมื'อผูท้ี'มาทวัรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปกจ็ะเขา้สู่ประตูวดั ภายดา้นในนั �นจะมตีะพาบ
อยู่ � ตวั ที'สต๊าฟไว้ประวตัแิละความเป็นมานั �นกล่าวไว้ว่า ทะเลสาบแห่งนี�มตีะพาบทั �งหมด E ตวั อกีตวั
หนึ'งยงัมชีวีติอยู่และอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี� จากนั �นนําท่าน อิสระช้อบปิ+ งถนน 36 สาย  มสีนิคา้ราคา
ถูกใหท่้านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ของที'ระลกึต่างๆ ฯลฯ นําท่านชม การแสดงระบาํ
หุ่นกระบอกนํ+า ศิลปะกรรมประจําชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชม
ความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในนํ�าผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครื'องดนตรเีวยีดนาม
และพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื'องราวในชวีติประจําวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม 
และบอกกล่าวถงึเมอืงหลวงฮานอย 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื'อเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

20.20น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที'ยวบนิที' SL185                               

22.20น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

** หากลกูค้าท่านใดที/จาํเป็นต้องออกตั lวภายใน (ตั lวเครื/องบิน , ตั lวรถทวัร ์, ตั lวรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครั +งก่อนทาํการออกตั lวเนื/องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี/ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั +งนี+เพื/อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

p-f ท่าน  
อตัราท่านละ 

= เดก็ p ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดี/ยว 
เพิ/ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั lว
เครื/องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2562 
24 – 26 เมษายน 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

26 – 28 เมษายน 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
01 – 03 พฤษภาคม 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 – 05 พฤษภาคม 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

08 – 10 พฤษภาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

17 – 19 พฤษภาคม 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

22 – 24 พฤษภาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2562 
07 – 09 มถินุายน 62 8,989 8,989 7,989 2,500 6,900 

14 – 16 มถินุายน 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

28 – 30 มถินุายน 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
05 – 07 กรกฎาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

12 – 14 กรกฎาคม 62 10,989 10,989 9,989 2,500 6,900 

15 – 17 กรกฎาคม 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

26 – 28 กรกฎาคม 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

29 – 31 กรกฎาคม 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
02 – 04 สงิหาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

09 – 11 สงิหาคม 62 10,989 10,989 9,989 2,500 6,900 

12 – 14 สงิหาคม 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

23 – 25 สงิหาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 
04 – 06 กนัยายน 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

11 – 13 กนัยายน 62 10,989 10,989 9,989 2,500 6,900 

13 – 15 กนัยายน 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

18 – 20 กนัยายน 62 10,989 10,989 9,989 2,500 6,900 

20 – 22 กนัยายน 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

25 – 27 กนัยายน 62 10,989 10,989 9,989 2,500 6,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 – 29 กนัยายน 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 62 10,989 10,989 9,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 2562 
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 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

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

23 – 25 ตลุาคม 62 14,989 14,989 13,989 2,500 6,900 

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

28 – 30 ตลุาคม 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
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 มคัคเุทศกท้์องถิ/น ตามธรรมเนียม =,ttt 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง = ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง p ปี ณ วนัเดินทางกลบั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Infant) ทั +งนี+ท่านสามารถให้มากกว่านี+ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี+ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิw ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที/สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  p,xtt บาท **  

(ไม่มีที/นั /งบนเครื/องบิน และไม่มีเตียง)   

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิw  อตัรานี+เฉพาะนักท่องเที/ยว ที/ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั+น ** 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี+ รวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื'องบนิ (ตัว̀) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนํี�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี'ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที'ยวใด เที'ยวหนึ'ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว̀เครื'องบนิ ตามที'ตามที'ตาราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตให ้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ โดยมีนํ+าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (= ชิ+น) และ ถือขึ+นเครื/องบินได้นํ+าหนักไม่  เกิน z ก.ก. 

(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที'จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื'อนไขของสายการ บนิ) ** 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� ค่าโรงแรมที'พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที'ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที'ต่างๆ ตามรายการที'ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที'ในโปรแกรม 

� ค่าอาหาร ตามรายการที'ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการเปลี'ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที'ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไข

ตามกรมธรรม)์  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี+ ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที'ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ'น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

� ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ E ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที'สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที'กระเป๋าสมัภาระที'มนํี�าหนักเกนิกว่าที'สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื'องบนิแต่ละไฟลท์ที'ใชบ้นิ ซึ'งอาจเปลี'ยนแปลงไดอ้ยูท่ี'สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

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

× ภาษมีลูค่าเพิ'ม 7% และภาษหีกั ณ ที'จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เงื/อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3D วนั ก่อนออกเดนิทาง เนื/องจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชั /นขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที'นั 'งการจองภายใน E วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง

วนันี� กรุณาชําระเงนิในEวนัถดัไป ก่อนเวลา �B.DD น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบั

ยอดเงนิตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มา

ใหม ่นั 'นหมายถงึว่า กรณทีี'มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ̂ปตามระบบ ตามลาํดบั เนื'องจากทุกพเีรยีด เรามทีี'นั 'ง

ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี'ยนชื'อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง + วนั ขอสงวนสทิธิไ̂ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี'ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เงื/อนไขสาํคญัอื/นๆที/ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ'า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที'จะชําระค่าบริการเพิ'มเพื'อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที'จะ

ประสานงาน เพื'อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื'อนการเดนิทางไปในพี

เรียดวันอื'นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื'อวาง

แผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ทั �งนี�  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี'ยนแปลง

ได ้

• กรณีที'ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว̀ภายในประเทศ เช่น ตัว̀เครื'องบนิ , ตัว̀รถทวัร ์, ตัว̀รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื'อยนืยนักบัเจา้หน้าที'ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที'สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี'ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ'งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื'อเชค็อนิก่อนเครื'องบนิ อย่างน้อย 3 ชั 'วโมง โดยในส่วนนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ^

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที'เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี'ท่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel 

Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย + วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที'ท่าน

เริ'มจองทัวร์ เพื'อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื'อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ'มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเกบ็

ค่าใชจ้า่ยตามจรงิที'เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื'อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที'หลงัจากชําระเงนิกรณทีี'

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที'ใหท้ราบ 

• กรณีที'ออกบตัรโดยสาร (ตัว̀) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื'อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย C หรอื + วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื'องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว̀กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี'ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ที'ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี'ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี'ยวตามที'ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า B เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี'โมง

เยน็กจ็ะเริ'มมดืแลว้ สถานที'ท่องเที'ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ �-E 

ช.ม. การเดินทางควรเผื'อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที'ท่องเที'ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื'นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็น

อย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที'สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื'อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ̂ปลี'ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 

เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าช้าของสาย

การบนิ เงื'อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทาง

บรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที'จําเป็นจะต้องมี

ค่าใชจ้า่ยเพิ'ม ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื'องจากการเดนิทางท่องเที'ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบั

บรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ̂ไมส่ามารถขอรบัเงนิ

คนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที'ท่องเที'ยวใดที'ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย

สาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ'งให้ท่าน เนื' องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บ

ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที'ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ̂ม่

รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที'จะเกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัร์ที'

ท่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ'ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที'สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ'ง มหีน้าใดหน้าหนึ'งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ'งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที'ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ̂ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที'บรษิทัเรว็ที'สุด เพื'อยนืยนัการเปลี'ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที'

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที'ยงัไม่แ (ตัว̀เครื'องบนิ) ท่านสามารถเปลี'ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว̀เครื'องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที'เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ'งโดย

ส่วนใหญ่ตัว̀เครื'องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

• เกี'ยวกบัที'นั 'งบนเครื'องบนิ เนื'องจากบตัรโดยสาร (ตัว̀) เป็นลกัษณะของคณะ 

(กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเลอืกที'นั 'งบนเครื'องบนิ 

กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที'สุดใหท่้านไดน้ั 'งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที'สุด  

• ขอ้มูลเพิ'มเตมิเกี'ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที'พกั เนื'องจากการวางแปลนแบบ

หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี'ยว 

(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ตดิกนั

เสมอไป) 

• กรณทีี'ท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่

ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ'งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิก̂ารเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ'ม หากสายการบนิ

มกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ̂ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าช้า

จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ'งของผดิกฎหมาย ซึ'งอยูน่อกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ̂ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ'งของสูญหาย

ระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ'งของไว้ที'โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามที'ท่านตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที'ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครั �งหนึ'ง 

หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที'พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัใน

ระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ'งอาจจะปรบัเปลี'ยนตามที'ระบุในโปรแกรม 

 

 

 


