
 

 

รหัสทัวร GS1901027 
ทัวรเวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปน นิงบิงห ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (FD) 
น้ําตก Silver ยอดเขาฟานซีปน ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮาลองบก ตลาดฮาลอง ไนทมารเก็ต  
นําทานชมถํ้านางฟ�า ชมหมูบานชาวประมง  
เมนูพิเศษ !! ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวนแดง 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมือง
ซาปา – หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ําตกสีเงิน – ตลาดซาปา                                               
(-/L/D)                                                                                                                          

04.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผู โดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขาหมายเลข 1-2 
เคานเตอร สายการบิน THAI AIR ASIA โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

06.40น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
THAI AIR ASIA เท่ียวบินที่ FD 642 

08.30น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย 
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับ
กระเป�าสัมภาระเรียบรอย ...นําทานออกจาก 
เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขาสู  เมืองลาวไก  
ใกลกับชายแดนจีน ตั้งอยู บนระดับความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป ระยะทางประมาณ 
270 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา ใชเวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เปนเมือง
เล็กๆ แหงนี้เริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนาม
อยู ในขณะนั ้นไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ ้นในป พ.ศ.2465 จากนั ้นจึงเริ ่มมี
ชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และ
เร่ิมเปนท่ีรูจักกันในหมูนักทองเท่ียว จึงทําใหปจจุบันท่ีน่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยูบริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตท่ีนาสนใจ พ้ืนท่ี
ในซาปาเต็มไปดวยนาขั ้นบันไดทามกลางที ่ลาดไหลเขาที ่ทอดตัวอยางมีเสนห 
นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา Cat Cat Village หมูบานชาวเขา



 

 

เผามงดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้และชมแปลงนาขาวแบบ
ขั้นบันได ที่สวยงามกวางสุดลูกหูลูกตา                     จากนั้นนําทานเดินทางไปชม
น้ําตก Silver Water Fall (น้ําตก ThacBac) น้ําตกสีเงิน ท่ีขึ้นช่ือในเมืองซาปา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวนแดง 

DALAT 
พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซ้ือ
ขายกันอยางมีสีสัน 

พักที ่  HOLIDAY SAPA โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันท่ี 2 
เมืองซาปา – น่ังรถรางเมืองซาปา – น่ังกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซีปน – เมืองฮานอย – ชอป
ปم�งถนน36สาย                                                                                                                
(B/L/D)                                                                                                             

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน นั่งรถรางใหมสุด จากสถานีซาปา สู สถานีกระเชา เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปน 

ระยะทางประมาณ 2  
กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทาง ถึง
สถานีกระเชา นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า เพื่อขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนาม



 

 

และในภูมิภาคอินโดจีนจนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” สูงที่สุดในอิน
โดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเทาสูยอดเขาแหง

นี้ไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางที่คอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการ
เดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื่นชม
ความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 

 
หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทาง
บริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณีที่ไมไดขึ้น
กระเชาฟานซีปน 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารนําทานเดินทางสู  เมืองฮานอย (ใชเวลาการเดินทางโดยประมาณ 5 
ช่ัวโมง) 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทานอิสระชอปปم�ง ยานถนน 36 สาย ที่ขายสินคาหลากหลายประเภท 
ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน 
กระเป�ากอปปم�ยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 



 

 

พักที ่ CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันท่ี 3 
เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห – ลองเรือนิงบิงห หรือ ฮาลองบก – ถํ้าตามกก – เมืองฮาลอง 
– รานยา – ตลาดฮาลองไนทมาเก็ต                                                                                  
(B/L/D)                                                                                                         

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองนิงบิงห เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาการ
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติ
ท้ัง 2 ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 
นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮาลองบก เปนแหลงทองเที่ยว ที่ต้ัง
อยูทางตอนใตของสามเหลี่ยมปากแมนํ้าแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห เปนพื้นที่ที่มีทั้งภูมิ
ทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมนํ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตนํ้า 
และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานที่แหงนี้งดงามนาชม และยังมีรองรอย
ทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานที่แหงน้ี
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นําทานลงเรือลองไป
ตามสายธารแหงธาราที่ไหลเย็น ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ
ของภูเขาสองฝم�งแมนํ้า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระหวางการ
เดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับ
การ นั่งเรือ ลองผานทองนํ้า และถํ้าตางๆภายในบริเวณทานจะได ชมทัศนียภาพของ
ภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สองขางทางเปนทุงนาบางทุงหญาคาบาง
สลับกันไป ความประทับใจที ่ไดจากการมาเที ่ยวชม เปนสถานที ่ทองเทียวทาง
ธรรรมชาติที่สวยงามมากแหงหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศนความสวยงามของที่นี้ไดรับ
การรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ  และยังเปนสถานที่ใชถายทําภาพยนต KONG 
SKULL ISLAND 



 

 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังจากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ระหวาง
เดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผานชนบทของเวียดนาม สองฝم�งสวนใหญจะเปนนาขาวสีสัน
สวยงามตางกันไปตามฤดูกาล ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) ระหวางทางแวะ รานยา จากนั้นอิสระใหทุกทานชอปปم�งและ
เลือกซื้อสินคาที่ ตลาดฮาลอง ไนทมารเก็ต มีสินคาพื้นเมืองเวียดนามและสินคาจาก
จีนใหทานไดเลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก เชน กระเป�าผาไหม ไม
หอมแกะสลัก เส้ือผา ผาพันคอ เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่  SEA STAR HALONG HOTEL / KENNY HALONG HOTEL  โรงแรมระดับ 3 ดาว
หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 4 
ลองเรือชมทัศนียภาพรอบอาวฮาลองเบย – ถํ้านางฟ�า – หมูบานชาวประมง – เมืองฮานอย 
– รานหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                                                       
(B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู ทาเรืออาวฮาลองเบย เพ่ือ ลองเรือ ชมความงามตามธรรมชาติ
ที่สรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมู
เกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
อาวแหงนี้เต็มไปดวยภูเขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงาม
ของเกาะตางๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ นําทานชม ถํ้านางฟ�า ชมหิน



 

 

งอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนักถํ้าแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเม่ือ
ไมนานมานี้ไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆ ในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้า
ทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีที่ลงตัวทําให
เกิดจินตนาการรูปรางตางๆ มากมายท้ังรูปมังกรเสาค้ําฟ�าพระพุทธรูปศิวลึงค ชม แพ
ชาวประมง ซึ่งเปนวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเปนที่อยูอาศัยและมีกะชังไว
สําหรับเลี้ยงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่น่ี
ไดนําทานชมเกาะไกจูบกันซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเปนเกาะ
เล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแตจินตนาการของแตละทาน 

 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารซีฟู�ดบนเรือ+พิเศษไวนแดง 
DALAT  

ถึงทาเรือฮาลองเบย นําทานเดินทางกลับสู กรุงฮานอย (ใชเวลาการเดินทางประมาณ 
4-5 ช่ัวโมง) ระหวางทางแวะใหทานไดเลือกชม โรงงานหยก 

 เหมาะสมแกเวลานําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานนอยไบ เพื ่อเดินทางกลับสู 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

20.50น. ออกเดินทางกลับสู กร ุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 
เท่ียวบินที ่FD 645                                 

22.40น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอม
ความประทับใจ 



 

 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน

ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
09 – 12 สิงหาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 8,900 

10 – 13 สิงหาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 8,900 

11 - 14 สิงหาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 8,900 

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 12,999 12,999 12,999 4,000 8,900 

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 
05 – 08 กันยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 8,900 

12 - 15 กันยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 8,900 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 12,999 12,999 12,999 4,000 8,900 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
03 – 06 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 8,900 

05 - 08 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 8,900 



 

 

11 - 14 ตุลาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 8,900 

12 - 15 ตุลาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 8,900 

13 - 16 ตุลาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 8,900 

18 - 21 ตุลาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 8,900 

19 - 22 ตุลาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 8,900 

20 - 23 ตุลาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 8,900 

25 - 28 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 8,900 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 13,999 13,999 13,999 4,000 8,900 

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
15 – 18 พฤศจิกายน 

62 
13,999 13,999 13,999 4,000 8,900 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 13,999 13,999 13,999 4,000 8,900 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
08 – 11 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 8,900 

25 - 28 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 8,900 

30 ธ.ค.62 – 02 ม.ค.
63 

18,999 18,999 18,999 5,000 9,900 

31 ธ.ค.62 – 03 ม.ค.
63  

18,999 18,999 18,999 5,000 9,900 

 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,200 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 

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

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD.  

(เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIR  ASIA 
อนุญาตให   
  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไม  
   เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน 
(ตามเงื่อนไขของสายการ   
   บิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 



 

 

 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 

ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวน
จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน 
เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการท่ี
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 



 

 

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผู เดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให



 

 

ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื ่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

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

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจทําให ห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 


