
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HAN12 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (3D2N) 

สายการบนิ THAI LION AIR (SL) 

 



 

บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
SL 180 DMK(กรุงเทพ) – HAN(ฮานอย) 07.10 – 09.05 
SL 185 HAN(ฮานอย) – DMK(กรุงเทพ) 20.45 – 22.45 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – เมืองฮานอย - เมืองซาปา – น า้ตกสีเงนิ – ตลาดซาปา 

(-/L/D) 
04.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR โดยมี 
เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์ให้
ค  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

07.10น. ออกเดินทางสู่  โดยสายการบิน ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม THAI LION AIR 

เทีย่วบินที ่SL 180 

09.05น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ 

เรียบร้อย ... น าท่านออกจาก เมืองฮานอย   
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!!เฝอเวยีดนามอนัลือช่ือ 

 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ ใชเ้วลา 4-5 ชัว่โมงโดยประมาณ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งน้ีเร่ิมตน้เมืองซาปา 
เป็นเมืองแห่งการพกัผอ่นเม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยูใ่นขณะนั้นไดม้าสร้างสถานีบนภูเขาข้ึนในปี 
พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเร่ิมมีชาวต่างชาติมาพกัผอ่นในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิม
เป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่นักท่องเท่ียว จึงท าให้ปัจจุบนัท่ีน่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว 
บรรดาชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ พื้นท่ีในซาปาเต็มไปดว้ยนาขั้นบนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่



 

เขาท่ีทอดตวัอย่างมีเสน่ห์ นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปัน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล จากนั้นน าท่านชม น ้ าตกสีเงินท่ีข้ึนช่ือในเมืองซาน า้ตก Silver Water Fall (น ้าตก ThacBac) 
ปาหลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ย
เทือกเขา และเทือกเขาเหล่าน้ีก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสูงโดดเด่นท่ีสุด
ในบรรดายอดอ่ืนๆ คือฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหวา่งเหล่ียนเซินน้ี เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบอินโดจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสัน  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวน์แดง DALAT 

พกัที่ HOLIDAY SAPA HOTEL / CHAPA DEW BOUTIQUE SAPA HOTEL 

 โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

SILVER WATER FALL 



 

DAY 2 
 เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น่ังรถรางเมืองซาปา - น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาฟาน

ซิปัน – เมืองลาวไก (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัต๊กัต๊ หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวิถีชีวิตความ 
เป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบนัได การเดินทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถ
เดินทางเทา้หรือนัง่รถยนตก์็ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต ์รถน าเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ีหนา้หมู่บา้นกัต๊กัต๊  และจากนั้น
จึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บา้นเพื่อสัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบมีความสุขของประชาชน
ชาวเขาพื้นเมือง ท่ีพึ่งพาธรรมชาติในการด าเนินชีวติอนัเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ี
เปิดร้านวางจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAT CAT VILLAGE 



 

 

น าท่าน น่ังรถรางใหม่สุด (รวมค่ารถรางและกระเช้า) จากสถานีซาปา สู่  สถานีกระเช้า เพื่อข้ึน  ยอดเขา

ฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่งสองขา้งทาง  

ถึงสถานีกระเชา้ น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า เพื่อข้ึนสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด 

จีนจนไดรั้บการกล่าวขานวา่ “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปาน 
กลาง 3,143 เมตร การเดินเทา้สู่ยอดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางท่ีค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะ
ผูพ้ิสมยัการเดินป่าจากทัว่โลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผืน
ป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : กระเชา้ฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯจะท าการคืนเงินค่า
กระเชา้หนา้งานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีท่ีไม่ไดข้ึ้นกระเชา้ฟานซีปัน 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชม 

ทศันียภาพสองขา้งทาง น าท่านเดินทางสู่  เป็นตลาดท่ีอยูติ่ดชายแดน ตลาดก๊กเลีย๊ว (COC LEU MARKET)
ระหว่างเวียดนามและจีน จงัหวดัลาวไก ท่ีน่ีจะมีสินคา้ทั้งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือ 
อาทิเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินคา้อีกมากมายหลายอย่าง ดา้นหนา้ก็จะมีผลไม ้ของสด ขายอยูด่ว้ย 
นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกชมและชิมผลไมส้ดๆ ไดท่ี้ตลาดแห่งน้ี นอกจากน้ียงัสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากไดอี้ก
ดว้ย 

FANSIPAN 



 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่  Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Hotel Lao Cai โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ

 เทียบเท่า  

DAY 3 
 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วดัหงอกเซิน – อิสระช้อปป้ิง

ถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน า้ - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5  
ชัว่โมง) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ขา้งทางและวถีิชีวติของชาวเวยีดนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HANOI 



 

 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!!เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ น าท่านขา้ม ขา้มไปสู่เกาะหยกชม วดัโบราณ ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหงอกเซิน 
ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มีอาคารหลงัเล็กๆ ท่ีมีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเต่าท่ีอาศยัอยู่ใน
ทะเลสาบแห่งน้ี ภายในวดัยงัมีตะพาบศกัด์ิสิทธ์ิรวมทั้งอานุสาวรียข์อง ตรันควอ็กตวน ซ่ึงเป็นแม่ทพัเอกในการต่อสู้กบั
กองทพัมองโกลและขบัเคล่ือนทพัมองโกลกลับไปได้ส าเร็จเม่ือปี ค.ศ.1257 วดัหง็อกเซิน หรือวดัเนินหยก เป็นอีก
สัญลกัษณ์หน่ึงท่ีส าคญัมากๆของเมืองาานอยสะพานสีแดงนั้นเป็นสะพานไมท่ี้มีนกัท่องเท่ียวท่ีมาทวัร์เวียดนามท่ีเป็นคู่รัก
มกัจะมาถ่ายรูปพรีเวสด้ิงกนัท่ีน่ี เม่ือผูท่ี้มาทวัร์เวียดนามขา้มสะพานไปก็จะเขา้สู่ประตูวดั ภายดา้นในนั้นจะมีตะพาบอยู ่1 
ตวั ท่ีสต๊าฟไวป้ระวติัและความเป็นมานั้นกล่าวไวว้่า ทะเลสาบแห่งน้ีมีตะพาบทั้งหมด 2 ตวั อีกตวัหน่ึงยงัมีชีวิตอยู่และ

อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ี จากนั้นน าท่าน   มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านไดเ้ลือกสรรมากมาย อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย

กระเป๋า เส้ือผา้ รองเท้า ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ น าท่านชม การแสดงระบ าหุ่นกระบอกน ้า ศิลปะกรรมประจ าชาติ  
เอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้ าผสมผสาน
กบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ประเพณี 
วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงาานอย 

 

SEN RESTAURANT HANOI 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เพื่อเดินทางกลบัสู่  ท่าอากาศยานนอยไบ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

20.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน  เท่ียวบินท่ี  THAI LION AIR  SL 185                            

22.45 น.     เดินทางถึง  โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ
**************************************************** 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

WATER PUPPET SHOW 



 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดือน ธนัวาคม 2562 

06 – 08  ธนัวาคม 12555 12555 12555 2500 6900 

13 – 15 ธนัวาคม 10555 10555 10555 2500 6900 

20 – 22 ธนัวาคม 10989 10989 10989 2500 6900 

27 – 29 ธนัวาคม 10555 10555 10555 2500 6900 

เดือน มกราคม 2563 

03 – 05 มกราคม 10555 10555 10555 2500 6900 

10 – 12 มกราคม 9555 9555 9555 2500 6900 

17 – 19 มกราคม 10555 10555 10555 2500 6900 

31 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ์ 10555 10555 10555 2500 6900 

เดือน กมุภาพนัธ ์2563 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์ 12555 12555 12555 2500 6900 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์ 11555 11555 11555 2500 6900 

21 – 23 กมุภาพนัธ ์ 10555 10555 10555 2500 6900 

28 กมุภาพนัธ ์– 1 มีนาคม 10555 10555 10555 2500 6900 

เดือน มีนาคม 2563 



 

06 – 08 มีนาคม 10555 10555 10555 2500 6900 

13 – 15 มีนาคม 10555 10555 10555 2500 6900 

20 – 22 มีนาคม 10555 10555 10555 2500 6900 

27 – 29 มีนาคม 10555 10555 10555 2500 6900 

เดือน เมษายน 2563 

03 – 05 เมษายน 11555 11555 11555 2500 6900 

10 – 12 เมษายน 15555 15555 15555 2500 6900 

17 – 19 เมษายน 11555 11555 11555 2500 6900 

24 – 26 เมษายน 11555 11555 11555 2500 6900 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่านท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

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

 
หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาล ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึน้จากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 3 USD / ท่าน / ร้าน 

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 



 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามที่
ตารางอตัราค่าบรกิารระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่
เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการ
บนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 



 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรณุาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทักําหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณลีกูคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต              
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ในกรณีท่ีตดักรุ๊ปหนา้รา้น หา้มยกเลิกทกุกรณี หากมีการยกเลิกขออนญุาตยึดเงินมดัจ าทัง้หมด 

 

 

 



 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ ให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจาํเป็นต้องมาถงึสนามบนิ

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมา

จา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนัด้วย 



 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ทีโ่รงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้ร ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 


