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HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (3D2N) 

สายการบนิ THAI LION AIR (SL) 
 

 



 

 

บินด้วยสายการบนิ ไทยไลอ้อนแอร ์(SL) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมอืง (DMK) 

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

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้้าตกสีเงนิ – 
ตลาดซาปา                                                                                      (-/L/D)                                                                       

04.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชั น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

07.40น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบิน
ที่ SL 180 

09.30น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย ...น้าท่าน
ออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองลาวไก  ใกล้กับ
ชายแดนจีน ตั งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั งปี ระยะทางประมาณ 
270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนาม
อันลือชื่อ 

 จากนั นน้าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี เริ่มต้นเป็นเมือง
แห่งการพักผ่อนเมื่อครั งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ นในปี พ.ศ.2465 
จากนั นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจ้า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกัน
ในหมู่นักท่องเที่ยว จึงท้าให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่
อาศัยอยู่บริเวณนี ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมี
เสน่ห์ นอกจากนี ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน ้าทะเล น้าท่าน
เดินทางไปชม น้้าตก Silver Water Fall (น ้าตก ThacBac) น้้าตกสีเงิน ที่ขึ นชื่อในเมืองซาปาหลังอาหาร น้าท่าน



 

 

เดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขา
เหล่านี ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือ
ฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื อขายกันอย่างมีสีสัน 

พักที ่ HOLIDAY SAPA HOTEL / CHAPA DEW BOUTIQUE SAPA HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือ 
 เทียบเท่า   

วันที่ 2 เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตก๊ัต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก                                                                                                           
(B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                               

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ตกั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด้า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านนี  และชมแปลงนาข้าวแบบขั นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือ
นั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถน้าเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  และจากนั นจึงเดินเท้าเลาะตาม
ไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื นเมือง ที่
พึ่งพาธรรมชาติในการด้าเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวาง
จ้าหน่ายสินค้าพื นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น้าท่าน นั่งรถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้า เพื่อขึ น ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2  

กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า น้าท่านนั่งกระเช้า
ไฟฟ้า เพื่อขึ นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่ง
อินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี ไม่ได้
สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมาย
ปลายทางส้าหรับการทดสอบก้าลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 

 
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะท้าการคืนเงินค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที่ไม่ได้ขึ นกระเช้าฟานซีปัน 
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพ
สองข้างทาง 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ LAO CAI ROYAL HOTEL / RED RIVER VIEW HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา่   

วันที่ 3 เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย 
– โชว์หุ่นกระบอกน้้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)       (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

หลังจากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
หลังอาหารน้าทานสู่ใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ น้าท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ข้ามไปสู่เกาะหยกชม 
วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟ
ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี  ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ์สิทธิ์รวมทั งอานุสาวรีย์ของ ตรันคว็
อกตวน ซึ่งเป็นแม่ทัพเอกในการต่อสู้กับกองทัพมองโกลและขับเคลื่อนทัพมองโกลกลับไปได้ส้าเร็จเมื่อปี ค.ศ.1257 
วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ส้าคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงนั นเป็นสะพานไม้ที่
มีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์เวียดนามที่เป็นคู่รักมักจะมาถ่ายรูปพรีเวสดิ งกันที่นี่ เมื่อผู้ที่มาทัวร์เวียดนามข้ามสะพานไปก็
จะเข้าสู่ประตูวัด ภายด้านในนั นจะมีตะพาบอยู่ 1 ตัว ที่สต๊าฟไว้ประวัติและความเป็นมานั นกล่าวไว้ว่า ทะเลสาบ
แห่งนี มีตะพาบทั งหมด 2 ตัว อีกตัวหนึ่งยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี  จากนั นน้าท่าน อิสระช้อบปิ้ง
ถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ น้าท่าน
ชม การแสดงระบ้าหุ่นกระบอกน้้า ศิลปะกรรมประจ้าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก 
ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและ
พากย์สดๆของคณะละคร) น้าเสนอเรื่องราวในชีวิตประจ้าวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอก
กล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

20.20น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที ่SL185                                 
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22.20น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ 
 

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

** หากลูกค้าท่านใดที่จ้าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทกุ

ครั้งก่อนท้าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมี

ไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งใหบ้ริษัทฯทราบในวันจองทัวรท์ั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวทา่นเอง ** 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี) 

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี) 

อัตราท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ท่านละ 

วันเดินทางเดอืน 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 

วันเดินทางเดอืน 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 

วันเดินทางเดอืน มิถุนายน 2562 



 

 

07 – 09 มิถุนายน 62 8,989 8,989 7,989 2,500 6,900 

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

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

วันเดินทางเดอืน 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 

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

24 – 26 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 

31 ก.ค. – 02 ส.ค. 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

วันเดินทางเดอืน สิงหาคม 2562 

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

07 – 09 สิงหาคม 62 10,989 10,989 9,989 2,500 6,900 

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

14 – 16 สิงหาคม 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

21 – 23 สิงหาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 

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



 

 

28 – 30 สิงหาคม 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 

วันเดินทางเดอืน กันยายน 2562 

04 – 06 กันยายน 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

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

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

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

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

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

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

27 – 29 กันยายน 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 

วันเดินทางเดอืน ตุลาคม 2562 

02 – 04 ตุลาคม 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

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

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

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

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



 

 

16 – 18 ตุลาคม 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

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

28 – 30 ตุลาคม 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 

วันเดินทางเดอืน พฤศจิกายน 2562 

01 – 03 พฤศจิกายน 62 12,989 12,989 11,989 2,500 6,900 

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

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

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

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

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

27 – 29 พฤศจิกายน 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 

 
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศกท์้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกวา่นี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกทา่น ที่สนามบนิ 

ในวันเช็คอิน ** 

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

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)   



 

 

อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดนิทางตา่งประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด  Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

  อัตราค่าบริการระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตให้   

  โหลดกระเปา๋สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบนิได้น้้าหนักไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ น แต่ทั งนี เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ   

   บิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบี ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษทัฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 

• กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่นขออนุญาติเก็บเต็มจ้านวน

และไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี  กรุณาช้าระเงินใน2

วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหาก

ท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มี คิวรอ (Waiting 

List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่

สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขส้าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ นต่้า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 

หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ง ทั งนี  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั ง

หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

• กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี

ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 



 

 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง

น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นใดๆทั งสิ น   

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง หรือตั งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ นกับผู้เดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน

อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

• อัตราทัวร์นี  เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ

ส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพัก

เดี่ยวตามที่ระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี ทางบริษัทจะค้านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

 

• เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั งนี  เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง

เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั งหมดแล้ว 

• กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางสายการบิน หรือ 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) 

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 

วัน ทั งนี ขึ นอยู่กับกระบวนการและขั นตอนของแต่ละคณะ 

• เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง

ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้

ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 



 

 

• กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั งสิ น 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่

ท่านต้องการ  

• รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

 


