
 
 

 

รหัสทัวร 1900011 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปน นิงบิงห ฮาลอง 
4 วัน 3 คืน (SL) 
หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต   น้ําตกสีเงิน   น่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขาฟานซีปน   ลองเรือนิงห
บิงห    ชมหินงอกหินยอยถํ้านางฟ�า 

 



 
 

 

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

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน)  
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก 
– เมืองซาปา – หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต – น้ําตกสีเงิน – ตลาดซาปา                     

04.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูทางเขาหมายเลข 7-8 เคานเตอร 
สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

07.40น. ออกเดินทางสู  ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL 180 

09.30น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย ...นําทานออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขาสู เมืองลาว
ไก  ใกลกับชายแดนจีน ต้ังอยูบนระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร 
จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4-5 ชม.)  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา 
 ใชเวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เปนเมืองเล็กๆ แหงน้ีเร่ิมตนเปนเมืองแหงการพักผอน
เม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยูในขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาข้ึนในป พ.ศ.
2465 จากน้ันจึงเริ่มมีชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและ
เงียบสงบ และเร่ิมเปนท่ีรูจักกันในหมูนักทองเท่ียว จึงทําใหปจจุบันท่ีน่ีไดรับความนิยมเปน
อยางมาก นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีนาสนใจ 
พื ้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที ่ลาดไหลเขาที ่ทอดตัวอยางมีเสนห 
นอกจากนี ้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที ่สูงที ่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามง



 
 

 

ดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได ท่ี
สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตาจากน้ันนําทานเดินทางไปชมน้ําตก Silver Water Fall (น้ําตก 
ThacBac) น้ําตกสีเงิน ท่ีขึ้นช่ือในเมืองซาปา 

ค่ํา บริการอาหารคํ ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวนแดง 
DALAT 
พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ท่ีออกมาจับจายซ้ือขายกัน
อยางมีสีสัน 

พักท่ี  HOLIDAY SAPA โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
วันที่ 2 เมืองซาปา – น่ังรถรางเมืองซาปา – น่ังกระเชาข้ึนยอดเขาฟานซีปน – เมือง

ฮานอย – ชอปปم�งถนน36สาย                                                                   
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน นั่งรถรางใหมสุด จากสถานีซาปา สู สถานีกระเชา เพื่อขึ ้น ยอดเขาฟานซีปน  
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวาง
สองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า เพื่อข้ึนสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหง
เวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” สูงที่สุด
ในอินโดจีนบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเทาสูยอดเขา
แหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางท่ีคอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดิน
ป�าจากท่ัวโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและช่ืนชมความงาม
ของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 
หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัท
ฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณีท่ีไมไดขึ้นกระเชาฟาน
ซีปน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองฮานอย (ใชเวลาการ
เดินทางโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 
 

 

หลังอาหารนําทานอิสระชอปปم�ง ยานถนน 36 สาย ที่ขายสินคาหลากหลายประเภท ทั้ง
ของที่ระลึก ของกิน ของใช อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป�า
กอปปم�ย่ีหอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

พักท่ี  CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
วันที่ 3 เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห – ลองเรือนิงบิงห หรือ ฮาลองบก – ถ้ําตามกก – 

เมืองฮาลอง – รานยา – ตลาดฮาลองไนทมาเก็ต                                           
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนิงบิงห เดินทาง

โดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ใหทานไดเพลิดเพลินไป
กับการชมบรรยากาศธรรมชาติท้ัง 2 ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนามนําทานเดินทาง
สูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮาลองบก เปนแหลงทองเที่ยว ที่ตั้งอยูทางตอนใตของ
สามเหล่ียมปากแมน้ําแดง ในจังหวัดนิงบ่ิงห เปนพื้นท่ีท่ีมีท้ังภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขา
หินปูน แมนํ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตนํ้า และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน 
จึงทําใหสถานที่แหงน้ีงดงามนาชม และยังมีรองรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการตั้งถ่ิน
ฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานที่แหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ นําทานลงเรือลองไปตามสายธารแหงธาราที่ไหลเย็น ในชวงแรก
ของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝ งแมนํ�م ้า ซึ ่งมีความยาวหลาย
กิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน 
หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ลองผานทองนํ้า และถํ ้าตางๆภายใน
บริเวณทานจะได ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สองขางทาง
เปนทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกันไป ความประทับใจที่ไดจากการมาเที่ยวชม เปน
สถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแหงหนึ ่งของเวียตนาม ทิวทัศนความ
สวยงามของที่นี ้ไดรับการรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ  และยังเปนสถานที่ใชถายทํา
ภาพยนต KONG SKULL ISLAND 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองฮาลอง ดินแดน
แหงมังกรหลับไหล ระหวางเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผานชนบทของเวียดนาม สองฝم�งสวน
ใหญจะเปนนาขาวสีสันสวยงามตางกันไปตามฤดูกาล ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง) ระหวางทางแวะ รานยา จากน้ันอิสระใหทุกทานช



 
 

 

อปปم�งและเลือกซ้ือสินคาท่ี ตลาดฮาลอง ไนทมารเก็ต มีสินคาพื้นเมืองเวียดนามและสินคา
จากจีนใหทานไดเลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก เชน กระเป�าผาไหม ไม
หอมแกะสลัก เส้ือผา ผาพันคอ เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี  SEA STAR HALONG HOTEL / KENNY HALONG HOTEL  โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือ
เทียบเทา 
 
วันที่ 4 ลองเรือชมทัศนียภาพรอบอาวฮาลองเบย – ถ้ํานางฟ�า – หมูบานชาวประมง – เมือง

ฮานอย – รานหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                         
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู ทาเรืออาวฮาลองเบย เพื่อ ลองเรือ ชมความงามตามธรรมชาติท่ี
สรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมู เกาะ
นอยใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกอาวแหงน้ี
เต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงามของเกาะตางๆ 
ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ นําทานชม ถํ้านางฟ�า ชมหินงอกหินยอยมากมาย
ลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่งนักถํ ้าแหงนี้เพิ่งถูกคนพบเมื ่อไมนานมานี้ไดมีการ
ประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆ ในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความสวยงาม
ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีที ่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆ 
มากมายท้ังรูปมังกรเสาค้ําฟ�าพระพุทธรูปศิวลึงค ชม แพชาวประมง ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของชาว
ฮาลองจะสรางแพทําเปนที่อยูอาศัยและมีกะชังไวสําหรับเลี้ยงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลา
ทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่นี ่ไดนําทานชมเกาะไกจูบกันซึ่งถือวาเปน
สัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเปนเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกับไก
หรือนกแลวแตจินตนาการของแตละทาน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!!อาหารซีฟู�ดบนเรือ+พิเศษไวนDALATถึง
ทาเรือฮาลองเบย นําทานเดินทางกลับสู กรุงฮานอย (ใชเวลาการเดินทางประมาณ 4-5 
ช่ัวโมง) ระหวางทางแวะใหทานไดเลือกชม โรงงานหยกเหมาะสมแกเวลานําทานเดินทางสู 
ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย 



 
 

 

20.20น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินท่ี 
SL185                                 

22.20น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 

 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวัน

จองทัวรท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 
ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน เมษายน 2562 
19 – 22 เมษายน 62 10,989 10,989 9,989 3,500 8,900 

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 12,989 12,989 11,989 3,500 8,900 
วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 

19 – 22 พฤษภาคม 62 12,989 12,989 11,989 3,500 8,900 
วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562 

09 – 12 มิถุนายน 62 11,989 11,989 10,989 3,500 8,900 
23 – 26 มิถุนายน 62 11,989 11,989 10,989 3,500 8,900 

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
14 – 17 กรกฎาคม 62 12,989 12,989 11,989 3,500 8,900 
28 – 31 กรกฎาคม 62 12,989 12,989 11,989 3,500 8,900 

 



 
 

 

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
09 – 12 สิงหาคม 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 
11 – 14 สิงหาคม 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 12,989 12,989 11,989 3,500 8,900 
วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 

13 – 16 กันยายน 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 
20 – 23 กันยายน 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 
27 – 30 กันยายน 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
04 – 07 ตุลาคม 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 
11 – 14 ตุลาคม 62 14,989 14,989 13,989 3,500 8,900 
13 – 16 ตุลาคม 62 14,989 14,989 13,989 3,500 8,900 
18 – 21 ตุลาคม 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 
20 – 23 ตุลาคม 62 14,989 14,989 13,989 3,500 8,900 
25 – 28 ตุลาคม 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
01 – 04 พฤศจิกายน 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 
08 – 11 พฤศจิกายน 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 
15 – 18 พฤศจิกายน 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 
22 – 25 พฤศจิกายน 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 
บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 



 
 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  3,500 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน และไมมีเตียง)   

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน ** 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิง
คาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาต
ให  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไม เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม 
  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 



 
 

 

 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซัก

รีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ตอ ทริป 

ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 
ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สาย
การบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 

  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- 
บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียัง
มิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 
วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มี



 
 

 

คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากัด  

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 
 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟร
มลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลง
ได 

  กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ี
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอน
เคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ 



 
 

 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที ่ทานเริ่มจองทัวร เพื ่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายชื่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

  กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว 

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที ่ทองเที ่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื ่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละ



 
 

 

ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปน
จะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เนื ่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี ้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขา
เมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทาง
ของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน
ดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทาน
ไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงได
ไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

  เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  



 
 

 

  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) 
และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละ
ช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง  

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไวท่ี
โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 


