
 
 

 

รหัสทัวร  GS1900547 
ทัวรเวียดนามเหนือ  ฮานอย  ซาปา  ฟานซีปน 3 วัน 2 คืน (SL) 
น้ําตกสีเงิน   หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต   น่ังรถรางเมืองซาปา   น่ังกระเชาขึ้นยอดเขา
ฟานซีปน   ทะเลสาบคืนดาบ   สะพานแสงอาทิตย   วัดหงอกเซิน   อิสระชอปปم�ง
ถนน 36 สาย   โชวหุนกระบอกน้ํา 

 



 
 

 

บินดวยสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) : ข้ึนเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
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 ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

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

04.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผู โดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูทางเขาหมายเลข 7-8 
เคานเตอร สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

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

09.30น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย 
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับ
กระเป�าสัมภาระเรียบรอย ...นําทานออกจาก 
เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขาสู เมืองลาวไก  
ใกลกับชายแดนจีน ต้ังอยูบนระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดท้ังป ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือช่ือ 



 
 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา ใชเวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เปนเมือง
เล็กๆ แหงน้ีเร่ิมตนเปนเมืองแหงการพักผอนเม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสซ่ึงปกครองเวียดนามอยูใน
ขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภูเขาข้ึนในป พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเร่ิมมีชาวตางชาติมา
พักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิมเปนท่ีรูจักกันใน
หมูนักทองเท่ียว จึงทําใหปจจุบันท่ีน่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากบรรยากาศ
แลว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีนาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนา
ข้ันบันไดทามกลางท่ีลาดไหลเขาท่ีทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปน 
ท่ีสูงที่ สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ําทะเล นําทานเดินทางไปชม 
น้ําตก Silver Water Fall (น้ําตก ThacBac) น้ําตกสีเงิน ท่ีข้ึนช่ือในเมืองซาปาหลัง
อาหาร นําทานเดินทางสู จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบ
ดานรายลอมไปดวยเทือกเขา และเทือกเขาเหลาน้ีก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานใน
ประเทศจีน และจะมียอดเขาท่ีสูงโดดเดน ท่ีสุดในบรรดายอดอ่ืนๆ คือฟานซีปน
(Fansipan) ของเทือกเขาหวางเหล่ียนเซินน้ี เปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบอินโดจีน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน
แดง DALAT 
พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ท่ีออกมาจับจายซ้ือขาย
กันอยางมีสีสัน 

พักที่ HOLIDAY SAPA HOTEL / CHAPA DEW BOUTIQUE SAPA HOTEL 
โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือ เทียบเทา   
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วันที่ 2 
เมืองซาปา – หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต – น่ังรถรางเมืองซาปา – น่ังกระเชาข้ึนยอด
เขาฟานซีปน – เมืองลาวไก                                                                     
(B/L/D)                                                                                            

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม หมูบานชาวเขา ก๊ัตก๊ัต หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขาเผามง
ดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ี และชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได 
การเดินทางไปหมูบานกาตกาต สามารถเดินทางเทาหรือน่ังรถยนตก็ได ในกรณีท่ีน่ัง
รถยนต รถนําเท่ียวจะพาทุกทานมาท่ีหนาหมูบานก๊ัตก๊ัต  และจากน้ันจึงเดินเทาเลาะตาม
ไลเขาซ่ึงเปนถนนของหมูบานเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูแบบมีความสุขของ
ประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ท่ีพึ่งพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบงาย ตลอดการ
เดินทางเทาจะมีบานเรือนของชาวเขาท่ีเปดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมือง ของท่ีระลึก
แกนักทองเท่ียว 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

 

  นําทาน น่ังรถรางใหมสุด จากสถานีซาปา สู สถานีกระเชา เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปน   
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวาง
สองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า เพื่อขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุด
แหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” สูง
ท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเทาสูยอด
เขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางท่ีคอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัย
การเดินป�าจากท่ัวโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและช่ืนชม
ความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 

 
หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซ่ึงจะแจงใหทราบลวงหนา ทาง
บริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณีท่ีไมไดขึ้น
กระเชาฟานซีปน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองลาวไก (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) ระหวาง
ทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทาง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 
 

 

พักที่ LAO CAI ROYAL HOTEL / RED RIVER VIEW HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาว
หรือเทียบเทา   
 

วันที่ 3 
เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย – วัด
หงอกเซิน– อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย – โชวหุนกระบอกน้ํา – กรุงเทพฯ 
(สนามบินดอนเมือง)       (B/L/-)                                                            

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาการ
เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติท้ัง 
2 ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
หลังอาหารนําทานสูใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ นําทานขาม สะพาน
แสงอาทิตย ขามไปสูเกาะหยกชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวยศาลเจา
โบราณ และขางๆ ศาลเจามีอาคารหลังเล็กๆ ท่ีมีเตาสตาฟขนาดใหญ ซ่ึงเปนเตาท่ีอาศัย
อยูในทะเลสาบแหงน้ี ภายในวัดยังมีตะพาบศักด์ิสิทธ์ิรวมท้ังอานุสาวรียของ ตรันคว็
อกตวน ซ่ึงเปนแมทัพเอกในการตอสูกับกองทัพมองโกลและขับเคล่ือนทัพมองโกลกลับ
ไ
ป
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ด
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ม่ือป ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก เปนอีกสัญลักษณหน่ึงท่ีสําคัญมากๆของ
เมืองฮานอยสะพานสีแดงน้ันเปนสะพานไมท่ีมีนักทองเท่ียวท่ีมาทัวรเวียดนามท่ีเปนคูรัก
มักจะมาถายรูปพรีเวสด้ิงกันท่ีน่ี เม่ือผูท่ีมาทัวรเวียดนามขามสะพานไปก็จะเขาสูประตูวัด 
ภายดานในน้ันจะมีตะพาบอยู 1 ตัว ที่สตาฟไวประวัติและความเปนมาน้ันกลาวไววา 
ทะเลสาบแหงน้ีมีตะพาบท้ังหมด 2 ตัว อีกตัวหน่ึงยังมีชีวิตอยูและอาศัยอยูในทะเลสาบ
แหงน้ี จากน้ันนําทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย  มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของท่ีระลึกตางๆ ฯลฯ นําทานชม การแสดงระบําหุน
กระบอกน้ํา ศิลปะกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวใน
โลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลง
ของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอเร่ืองราวใน
ชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกลาวถึงเมืองหลวง
ฮานอย 

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

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

22.20น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอม
ความประทับใจ 

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

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 
 

 

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 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน 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 

วันเดินทางเดือน 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 

วันเดินทางเดือน 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 

วันเดินทางเดือน 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 



 
 

 

26 – 28 กรกฎาคม 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 
29 – 31 กรกฎาคม 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
02 – 04 สิงหาคม 62 9,989 9,989 8,989 2,500 6,900 
09 – 11 สิงหาคม 62 10,989 10,989 9,989 2,500 6,900 
12 – 14 สิงหาคม 62 11,989 11,989 10,989 2,500 6,900 
23 – 25 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 

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 
04 – 06 กันยายน 62 11,989 11,989 10,989 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 

วันเดินทางเดือน 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 
21 – 23 ตุลาคม 62 14,989 14,989 13,989 2,500 6,900 
23 – 25 ตุลาคม 62 14,989 14,989 13,989 2,500 6,900 
25 – 27 ตุลาคม 62 12,989 12,989 11,989 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 
วันเดินทางเดือน 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 
 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,000 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  2,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน และไมมีเตียง)   



 
 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน ** 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 

รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามท่ีตาราง อัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI LION AIR 
อนุญาตให  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไม เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน

โปรแกรม 
  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 



 
 

 

(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

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

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เน่ืองจากเปนทัวรราคา

โปรโมช่ันขออนุญาติเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดท่ีน่ัง
การจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 
น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และ
หากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ัน
หมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพี
เรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  



 
 

 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

  กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิ
กาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

  กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 



 
 

 

  อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

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

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  



 
 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของ
แตละคณะ 

  เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกต าง กัน  จึ งอาจทํ าให ห อ งพั กแบบห อ งพั ก เด่ียว (Single) และห อ งคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละ
แบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

  กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  



 
 

 

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไว
ท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 


