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บินดว้ยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

FD642 DMK(กรุงเทพ) – HAN (ฮานอย) 06.40 – 08.30 

FD645 HAN (ฮานอย) – DMK(กรุงเทพ) 20.50 – 22.40 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนักไมเ่กิน 7 ก.ก. ** 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)     กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองซาปา  

                                         สะพานแกว้มงักรเมฆ – ตลาดซาปา   (-/L/D)                                                                                                                                                                              

03.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 1 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดข ัน้ตอนการเช็คอิน และหวัหนา้ทวัร์

ใหค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

06.40น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 

(FD) เท่ียวบินท่ี FD642 

08.30น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย ... (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม เทา่กบัประเทศไทย) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอนัลือช่ือ 

 น าทา่นออกจาก เมืองฮานอย เพ่ือเดินทางเขา้สู่ เมืองซาปา ใชเ้วลา 4-5 ช ัว่โมง เมืองซาปาเป็นเมืองเล็กๆ 

แหง่น้ีเร่ิมตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผอ่นเม่ือครั้งท่ีฝรั่งเศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยูใ่นขณะนั้นไดม้าสรา้งสถานีบน

ภูเขาข้ึนในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเร่ิมมีชาวตา่งชาติมาพกัผอ่นในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและ

เงียบสงบ และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัในหมูน่ักทอ่งเท่ียว จึงท าใหป้ัจจุบนัท่ีน่ีไดร้ับความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจาก

บรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พ้ืนท่ีในซาปาเต็มไปดว้ยนาข ัน้บนัได

ทา่มกลางท่ีลาดไหลเ่ขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห์ 

นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปั ท่ีสูงท่ีสุดใน

อิน โด จีน ท่ี ค ว าม สู ง  3 ,143  เ มตรจา ก

ระดบัน ้าทะเล จากนั้นน าทา่นชม สะพานแกว้ 

“มังกรเมฆ”  (Rong May)  แห่งแรกใน

เ วียดนามตั้งอ ยู ่ห่ า งจากเ มืองซาปา  18 

กิโลเมตร มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,000 

เมตร มีระบบลิฟตแ์กว้ใสมีความสูงรวม 300 

เมตร ความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 2,200 

เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดบัความสูง

ของหุบเขาในเขตเทือกเขา Hoang Lien Son ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม  

พาทุกทา่นชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ตา่งๆ ท่ีออกมาจบัจา่ยซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสนั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 

พกัท่ี HOLIDAY HOTEL / CHAPA DEW BOUTIQUE HOTEL,SAPA โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)     เมืองซาปา – หมู่บา้นชาวเขากัต๊ก ัต๊ – นัง่รถรางเมืองซาปา  

                                           นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาฟานซีปัน - เมืองลาวไก    (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าทา่นชม หมู่บา้นชาวเขา กัต๊ก ัต๊ หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวิถีชีวิตความ

เป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได การเดินทางไปหมูบ่า้นกา๊ตกา๊ตสามารถ

เดินทางเทา้หรือนั่งรถยนตก็์ได ้ในกรณีท่ีนั่งรถยนตร์ถน าเท่ียวจะพาทุกทา่นมาท่ีหนา้หมูบ่า้นก ัต๊ก ัต๊ และจากนั้น

จึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บา้นเพ่ือสัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบมีความสุขของ

ประชาชนชาวเขาพ้ืนเมืองท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอนัเรียบงา่ย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือน

ของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวางจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแกน่ักทอ่งเท่ียว 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่น นัง่รถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สู ่สถานีกระเชา้ เพ่ือข้ึน ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ  

2 กิโลเมตร ทา่นจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่งสองขา้งทาง ถึงสถานีกระเชา้ น าทา่นนั่ง 

กระเชา้ไฟฟ้า เพ่ือข้ึนสูฟ่านซิปันยอดเขาสูงสุดแหง่เวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดร้ับการกลา่วขานวา่  

“หลงัคาแหง่อินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเทา้สู่ 

ยอดเขาแหง่น้ีไมไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางท่ีคอ่นขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพิ้สมยัการเดินป่าจากทัว่ 

โลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผืนป่าดินรอ้นแหง่เอเชีย 
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หมายเหตุ : กระเชา้ฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษัทฯจะท าการคืนเงิน

คา่กระเชา้หนา้งานทา่นละ 1,000 บาท ในกรณีท่ีไมไ่ดข้ึ้นกระเชา้ฟานซีปัน 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้ม

ทศันียภาพสองขา้งทาง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี LAO CAI ROYAL HOTEL / RED RIVER VIEW HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)     เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน  

                                           อิสระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย - โชวห์ุ่นกระบอกน ้า – กรุงเทพฯ  (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองฮานอย เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 5 

ชัว่โมง) ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชา่ติท ัง้ 2 ขา้งทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ตน์านาชาติ 

หลังอาหารน าทานสู่ใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหงอกเซิน ว ัดโบราณ ภายใน

ประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและขา้งๆศาลเจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ท่ีมีเตา่สตา๊ฟขนาดใหญ ่ซ่ึงเป็นเตา่ท่ีอาศยัอยู ่

ในทะเลสาบแหง่น้ี ภายในวดัยงัมีตะพาบศกัด์ิสิทธ์ิรวมทัง้อานุสาวรียข์อง ตรันคว็อกตวน ซ่ึงเป็นแมท่พัเอกในการ

ตอ่สูก้บักองทพัมองโกลและขบัเคล่ือนทพัมองโกลกลับไปไดส้ าเร็จเม่ือปี ค.ศ.1257 วดัหง็อกเซิน หรือวดัเนิน

หยก เป็นอีกสญัลกัษณห์น่ึงท่ีส าคญัมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงนั้นเป็นสะพานไมท่ี้มีนักทอ่งเท่ียวท่ีมา

ทวัร์เวียดนามท่ีเป็นคูร่ักมกัจะมาถา่ยรูปพรีเวสด้ิงกนัท่ีน่ี เม่ือผูท่ี้มาทวัร์เวียดนามขา้มสะพานไปก็จะเข ้าสู่ประตู

วดั ภายดา้นในนั้นจะมีตะพาบอยู ่1 ตวั ท่ีสต๊าฟไวป้ระวติัและความเป็นมานั้นกลา่วไวว้า่ ทะเลสาบแห่งน้ีมี

ตะพาบทัง้หมด 2 ตวั อีกตวัหน่ึงยงัมีชีวิตอยูแ่ละอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าทา่น อิสระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ 

รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ น าท่านชม การแสดงระบ าหุ่นกระบอกน ้ า  ศิลปะกรรมประจ าชาติ 

เอกลกัษณข์องประเทศเวียดนามและมีแหง่เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่กระบอก (เชิดจากในน ้า
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ผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเร่ืองราวใน

ชีวิตประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกลา่วถึงเมืองหลวงฮานอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

20.50 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD645                             

22.40 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

** หากลูกคา้ท่านใดท่ีจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของ

ตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา หอ้งละ 

ไม่ใชต้ ัว๋

เคร่ืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

เดือน กนัยายน 2562 

13 - 15 กนัยายน 2562 10989 10989 10989 2500 6500 

28 – 30 กนัยายน 2562 11989 11989 11989 2500 6500 

เดือน ตุลาคม 2562 

03 – 05 ตุลาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

04 – 06 ตุลาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

10 – 12 ตุลาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

11 – 13 ตุลาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

12 – 14 ตุลาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

17 – 19 ตุลาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

18 – 20 ตุลาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

19 – 21 ตุลาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

23 – 25 ตุลาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

24 – 26 ตุลาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

เดือน พฤศจิกายน 2562 

01 – 03 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

06 – 08 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

07 – 09 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

14 – 16 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

21 – 23 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

28 – 30 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

เดือน ธนัวาคม 2562 

04 – 06 ธนัวาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

11 – 13 ธนัวาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

12 – 14 ธนัวาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

18 – 20 ธนัวาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

19 – 21 ธนัวาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 
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25 – 27 ธนัวาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

26 – 28 ธนัวาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 17989 17989 17989 2500 6500 

01 – 03 มกราคม 2563 16989 16989 16989 2500 6500 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ 

ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่านท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ  3,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบินและไม่มีเตียง)   

 

หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน 

เป็นจ านวนเงิน 3 USD / ท่าน / รา้น 

 

อตัราน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวน

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

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

✓ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงคา่ภาษี

สนามบินและคา่ภาษีน ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เท่ียวใด เท่ียว

หน่ึง  กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงคา่ใชจ้า่ยการจองทวัร์แบบ ไมใ่ชต่ ัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง

อตัราคา่บริการระบุ 

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIR ASIA อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกั

ไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนช้ิน แตท่ ัง้น้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสาย

การบิน) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปพนักงานขบัรถ) 
✓ คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
✓ คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
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× คา่ทิปพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ตอ่ ทริป ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 

1 ทา่น รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถึ่ง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท ัง้น้ีทา่นสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้าม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอ่นเดินทางทุกทา่น ท่ี

สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน 

และ รุ่นของเคร่ืองบินแตล่ะไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

- กรุณาท าการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั กอ่นออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าครั้งท่ี 1 ทา่นละ 7,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยืนยนัการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินในวนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. 

เทา่นั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมีความประสงค์

จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นั่นหมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้

สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลืออยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นออกเดินทาง หากทา่นไมช่ าระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทก าหนด 

ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถคืนเงินมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่ส่วนใน

สว่นหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึ่ง 15 วนั กอ่นออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 

 ** ยกเวน้ พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทาง

บริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เชน่ 

การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ และ คืนคา่ทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน เชน่ สถานทูต

ปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัชว่งพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน 

เพ่ือใหทุ้กทา่นเดินทางตามความประสงคต์อ่ไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ให้

ทา่นทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอี่กครั้ง ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทุกครั้งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้

• กรณีท่ีทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอ่

สอบถามเพ่ือยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ี ข้ึนอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นั้น ส่ิงส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือ

เช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ช ั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนใดๆทัง้ส้ิน   

• กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวี้ลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วนักอ่นการเดินทาง หรือตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์  เพ่ือใหท้างบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจดัเตรียมลว่งหนา้ 

กรณีมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาสง่รายช่ือผูเ้ดินทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางทุกทา่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีทา่น

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมว่า่ส่วน

ใดสว่นหน่ึง หากทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางใหท้างบริษัทเพ่ือใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้า่น

อยา่งนอ้ย 5 หรือ 7 วนั กอ่นออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไมมี่นโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีท่ีทา่นเดินทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่

หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในตา่งประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวกลางแจง้ 

เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่

กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การลา่ชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะ

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากการเดินทางทอ่งเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไมส่ามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีทา่นไมต่อ้งการไดร้ับบริการ  หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
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สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดส่วนหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ย

ไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

• กรณีท่ีทา่นถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของทา่นช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ทางสายการบิน 

หรือ เจา้หนา้ท่ีดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไมอ่นุญาตใหท้า่นเดินทางตอ่ไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดตอ่กรมการกงสุล

กระทรวงการตา่งประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ี

บริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ี

ยงัไมแ่ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ทา่นสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้มมี่คา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบรอ้ยแลว้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด ซ่ึงโดยสว่นใหญต่ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและข ัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

• เก่ียวกบัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุด

ใหท้า่นไดน้ั่งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

• ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจ

ท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะแตกตา่ง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมติ่ดกนัเสมอไป) 

• กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงทัง้ส้ิน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีทา่นลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีทา่นตอ้งการ  

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 


