
 

 
 

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

 

 

วนัท่ี 1 
กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น ้าตกสี
เงิน – ตลาดซาปา                                                                                                                              (-/L/D)                                                                       

04.30น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI LION AIR โดยมี



เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้
ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

07.40น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
เทีย่วบนิที ่SL 180 

09.30น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร รบักระเป๋า
สมัภาระเรยีบร้อย ...น าท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดนิทางเข้าสู่ เมืองลาวไก  ใกล้กบัชายแดนจนี 
ตัง้อยู่บนระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี ระยะทาง
ประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม.)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอนัลือช่ือ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้เริม่ต้นเป็น
เมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ที่ฝรัง่เศสซึ่งปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ได้มาสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี 
พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และ
เริม่เป็นที่รูจ้กักนัในหมู่นักท่องเที่ยว จงึท าให้ปัจจุบนัที่นี่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศ
แลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศยัอยู่บรเิวณนี้กม็วีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเตม็ไปดว้ยนาขัน้บนัไดท่ามกลางที่
ลาดไหล่เขาที่ทอดตวัอย่างมเีสน่ห์ นอกจากนี้ยงัมเีทอืกเขาฟานสปัีน ที่สูงทีสุ่ดในอนิโดจนีทีค่วามสูง 3,143 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล น าท่านเดนิทางไปชม น ้าตก Silver Water Fall (น ้าตก ThacBac) น ้าตกสีเงิน ที่
ขึน้ชื่อในเมอืงซาปาหลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิที่สูงที่สุดในซาปา ชมทศันียภาพของเมอืงซาปา
รอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา และเทอืกเขาเหล่านี้กไ็ดท้อดยาวมาจากมณฑลยนูนานในประเทศจนี และ
จะมยีอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คอืฟานซปัีน(Fansipan) ของเทอืกเขาหว่างเหลี่ยนเซนินี้ 
เป็นยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดในแถบอนิโดจนี 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบหูม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสัน 

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

วนัท่ี 2 
เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากัต๊กัต๊ – นัง่รถรางเมืองซาปา – นัง่กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน –           
เมืองลาวไก                                                                                                                         (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                               

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัต๊กัต๊ หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวถิีชวีติความ
เป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถ
เดนิทางเท้าหรอืนัง่รถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นัง่รถยนต์ รถน าเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกัต๊กัต๊  และ
จากนัน้จงึเดนิเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสมัผสักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสุข
ของประชาชนชาวเขาพื้นเมอืง ที่พึ่งพาธรรมชาตใินการด าเนินชวีติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเท้าจะมี
บา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแก่นกัท่องเทีย่ว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่าน นัง่รถรางใหม่สดุ จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเชา้ เพื่อขึน้ ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2  



กโิลเมตร ท่านจะได้สมัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถงึสถานีกระเช้า น าท่านนัง่
กระเชา้ไฟฟ้า เพื่อขึน้สู่ฟานซปัินยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจนไดร้บัการกล่าวขานว่า 
“หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สูงที่สุดในอนิโดจนีบนความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดนิเทา้สู่
ยอดเขาแห่งนี้ไมไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจากทัว่
โลกเลอืกเป็นจดุหมายปลายทางส าหรบัการทดสอบก าลงัใจและชื่นชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี 
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซปัีนอาจจะมกีารปิดปรบัปรุงซึง่จะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯจะท าการคนื
เงนิค่ากระเชา้หน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณทีีไ่มไ่ดข้ึน้กระเชา้ฟานซปัีน 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
ทศันียภาพสองขา้งทาง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
         พกัท่ี LAO CAI ROYAL HOTEL / RED RIVER VIEW HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 3 
เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย ์– วดัหงอกเซิน– อิสระช้อปป้ิง
ถนน 36 สาย – โชวห์ุ่นกระบอกน ้า – กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                      (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮานอย เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 5 
ชัว่โมง) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบฟุเฟ่ตน์านาชาติ 
หลงัอาหารน าทานสู่ใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย ์ขา้มไปสู่เกาะ
หยกชม วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลงัเลก็ๆ ที่
มเีต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึง่เป็นเต่าทีอ่าศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี ภายในวดัยงัมตีะพาบศกัดิส์ทิธิร์วมทัง้อานุสาว
รยีข์อง ตรนัควอ็กตวน ซึ่งเป็นแม่ทพัเอกในการต่อสูก้บักองทพัมองโกลและขบัเคลื่อนทพัมองโกลกลบัไปได้
ส าเรจ็เมื่อปี ค.ศ.1257 วดัหงอ็กเซนิ หรอืวดัเนินหยก เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึ่งทีส่ าคญัมากๆของเมอืงฮานอย
สะพานสแีดงนัน้เป็นสะพานไมท้ีม่นีักท่องเทีย่วที่มาทวัรเ์วยีดนามทีเ่ป็นคู่รกัมกัจะมาถ่ายรปูพรเีวสดิง้กนัทีน่ี่ 
เมื่อผู้ที่มาทวัร์เวยีดนามข้ามสะพานไปก็จะเข้าสู่ประตูวดั ภายด้านในนัน้จะมตีะพาบอยู่ 1 ตัว ที่สต๊าฟไว้
ประวตัแิละความเป็นมานัน้กล่าวไวว้่า ทะเลสาบแห่งนี้มตีะพาบทัง้หมด 2 ตวั อกีตวัหนึ่งยงัมชีวีติอยูแ่ละอาศยั
อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้  จากนัน้น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรร
มากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ น าท่านชม การแสดงระบ าหุ่นกระบอก
น ้า ศลิปะกรรมประจ าชาต ิเอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการ
เชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเครื่องดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะ
ละคร) น าเสนอเรือ่งราวในชวีติประจ าวนั ประเพณ ีวฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถงึเมอืงหลวง
ฮานอย 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

20.20น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL185                                 

22.20น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 
** หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ** 



** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บิน

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี) 
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี) 
อตัราทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา หอ้ง
ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋
เครือ่งบนิ
อตัรา  
ทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน มถินุายน 2562 

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 

วนัเดนิทางเดอืน 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 

วนัเดนิทางเดอืน สงิหาคม 2562 

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

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

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

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

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

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

28 – 30 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 

วนัเดนิทางเดอืน กนัยายน 2562 

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

09 – 11 กนัยายน 62 10,989 10,989 9,989 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 

วนัเดนิทางเดอืน 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 

23 – 25 ตลุาคม 62 14,989 14,989 13,989 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 

วนัเดนิทางเดอืน พฤศจกิายน 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 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 

1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ



ของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ใน

วนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  2,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   

อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ว

ใด เที่ยวหนึ่งกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน 

ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้

น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจา้หน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

สายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาต

เกบ็เตม็จ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น 

ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหาก

ยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรยีดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่าย

ใดๆในกรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดี

ทีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทั

ฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและ

เวลาเดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่

ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิด

ความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิ

กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการ

ออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการ

เดนิทางใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั 

ไป หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณา

ตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักันมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง

ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี

สถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใช้

รองเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะท้อนเขา้ตา อาจท าให้

ระคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดย

ส่วนนี้ทางบรษิัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการ

ไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการ

จองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 



 กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป 

มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไป

ได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบั

เก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บรษิัทเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ย ังไม่  (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการ

บนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่าง

กนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

(Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ 

, การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณี

ใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้ง

ส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 


