
 

 

รหัสทัวร GS1902872 
ทัวรเวียดนาม ซาปา นิงบิงห ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (SL) 
เมืองฮานอย เมืองซาปา ยอดเขาฟานซีปน เมืองนิงบิงห ลองเรือนิงหบิงห  
ตลาดฮาลอง ไนทมารเก็ต อาวฮาลองเบย ถํ้านางฟ�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 1 
 กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – 
หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต – ตลาดซาปา (-/L/D) 
04.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูทางเขาหมายเลข 7-8 
เคานเตอร สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

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

09.30น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร รบักระเป�าสัมภาระเรียบรอย ...นําทานออกจาก เมืองฮานอย เพ่ือเดิน
ทางเขาสู เมืองลาวไก  ใกลกบัชายแดนจีน ตัง้อยูบนระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป ระยะทางประมาณ 270 
กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)  

เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา ใชเวลา 2 ช่ัวโมงโดยประมาณ เมืองซาปา 
เปนเมืองเล็กๆ แหงน้ีเร่ิมตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื่อคร้ังท่ีฝร่ังเศสซึ่งปกครอง
เวียดนามอยูในขณะน้ันไดมาสรางสถานีบนภเูขาข้ึนในป พ.ศ.2465 จากน้ันจึงเร่ิมมี
ชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยดุเปนประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และ
เร่ิมเปนท่ีรูจักกันในหมูนักทองเท่ียว จึงทําใหปจจุบันที่น่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาท่ีอาศัยอยูบริเวณน้ีกม็ีวิถชีีวติที่นาสนใจ พ้ืนที่
ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหลเขาท่ีทอดตัวอยางมีเสนห 
นอกจากน้ียังมีเทือกเขาฟานสีปน ท่ีสูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล นําทานเดินทางสู หมูบานชาวเขา CAT CAT VILLAGE หมูบาน
ชาวเขาเผามงดํา ชมวถิีชีวติความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาว
แบบขั้นบันได ที่สวยงามกวางสุดลกูหูลูกตา                
       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวนแดง 
DALAT 

พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซื้อ
ขายกันอยางมีสีสัน 

พักที ่  HOLIDAY SAPA โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 2 
 เมืองซาปา – น่ังรถรางเมืองซาปา – น่ังกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซีปน – เมืองฮานอย – ชอปปم�ง
ถนน36สาย (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน น่ังรถรางใหมสุด จากสถานีซาปา สู สถานีกระเชา เพ่ือขึ้น ยอดเขาฟานซีปน 
ระยะทางประมาณ 2  

กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทาง ถึง
สถานีกระเชานําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า เพ่ือขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนาม

CAT CAT VILLAGE 



 

 

และในภูมิภาคอินโดจีนจนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจนี” สูงที่สุดในอิน
โดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเทาสูยอดเขาแหง

น้ีไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางท่ีคอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการ
เดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและช่ืนชม
ความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 

 
หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทาง
บริษัทฯจะทําการคืนเงนิคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณีท่ีไมไดขึ้น
กระเชาฟานซีปน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ�ตนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

FANSIPAN 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองฮานอย (ใชเวลาการเดินทางโดยประมาณ 5 
ช่ัวโมง) 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

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

พักที่  CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
DAY 3 
เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห – ลองเรือนิงบิงห หรือ ฮาลองบก – ถํา้ตามกก – เมืองฮาลอง   
รานยา – ตลาดฮาลองไนทมาเก็ต         (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

SEN RESTAURANT HANOI 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนิงบิงห เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาการ
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติ
ท้ัง 2 ขางทางและวิถีชวีิตของชาวเวียดนาม 
นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮาลองบก เปนแหลงทองเท่ียว ที่ต้ัง
อยูทางตอนใตของสามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง ในจังหวัดนิงบ่ิงห เปนพ้ืนท่ีท่ีมีทั้งภูมิ
ทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา 
และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานท่ีแหงน้ีงดงามนาชม และยังมีรองรอย
ทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการต้ังถิ่นฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานท่ีแหงน้ี
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นําทานลงเรือลองไป
ตามสายธารแหงธาราท่ีไหลเย็น ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพ
ของภูเขาสองฝم�งแมน้ํา ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระหวางการ
เดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับ
การ น่ังเรือ ลองผานทองน้ํา และถํ้าตางๆภายในบริเวณทานจะได ชมทัศนียภาพของ
ภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลกูหูลูกตา สองขางทางเปนทุงนาบางทุงหญาคาบาง
สลับกันไป ความประทับใจท่ีไดจากการมาเท่ียวชม เปนสถานท่ีทองเทียวทาง
ธรรรมชาติท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงของเวียตนาม ทิวทัศนความสวยงามของที่น้ีไดรับ
การรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ  และยังเปนสถานท่ีใชถายทําภาพยนต KONG 
SKULL ISLAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NGO DONG RIVER 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ระหวาง
เดินทางช่ืนชมธรรมชาติ ผานชนบทของเวียดนาม สองฝم�งสวนใหญจะเปนนาขาวสีสัน
สวยงามตางกนัไปตามฤดูกาล ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง) ระหวางทางแวะ รานยา จากน้ันอิสระใหทุกทานชอปปم�งและ
เลือกซื้อสินคาท่ี ตลาดฮาลอง ไนทมารเก็ต มสิีนคาพ้ืนเมืองเวียดนามและสินคาจาก
จีนใหทานไดเลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก เชน กระเป�าผาไหม ไม
หอมแกะสลัก เส้ือผา ผาพันคอ เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที ่  SEA STAR HALONG HOTEL / KENNY HALONG HOTEL  โรงแรมระดบั 3 
ดาวหรือเทียบเทา 
 
DAY 4 
 ลองเรือชมทัศนียภาพรอบอาวฮาลองเบย – ถํ้านางฟ�า – หมูบานชาวประมง – เมืองฮานอย – 
รานหยก – กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู ทาเรืออาวฮาลองเบย เพ่ือ ลองเรือ ชมความงามตามธรรมชาติ
ท่ีสรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมู
เกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
อาวแหงน้ีเต็มไปดวยภเูขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงาม
ของเกาะตางๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ นําทานชม ถํ้านางฟ�า ชมหิน
งอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนักถํ้าแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเมื่อ
ไมนานมาน้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆ ในถํ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถํ้า
ทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแตงโดยมนุษยแสงสีท่ีลงตัวทําให
เกิดจินตนาการรปูรางตางๆ มากมายท้ังรูปมงักรเสาค้ําฟ�าพระพุทธรูปศิวลึงค ชม แพ
ชาวประมง ซึ่งเปนวถิีชวีิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเปนที่อยูอาศัยและมีกะชังไว
สําหรับเล้ียงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่น่ี



 

 

ไดนําทานชมเกาะไกจบูกันซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเปนเกาะ
เล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแตจินตนาการของแตละทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

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

 เหมาะสมแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับสู 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

20.45น. ออกเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR 
เท่ียวบินที ่SL185                                 

22.45น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอม
ความประทับใจ 

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

PARADISE CAVE 



 

 

** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
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 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
01 – 04 ธันวาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

08 – 11 ธันวาคม 13989 13989 13989 2500 6500 

15 – 18 ธันวาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

22 – 25 ธันวาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

29 ธันวาคม 01 
มกราคม 2563 

17989 17989 
17989 

2500 6500 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 
05 – 08 มกราคม 10989 10989 10989 2500 6500 

12 – 15 มกราคม 12989 12989 12989 2500 6500 

19 – 22 มกราคม 12989 12989 12989 2500 6500 

วันเดินทางเดือน กมุภาพันธ 2563 



 

 

02 – 05 กุมภาพันธ 12989 12989 12989 2500 6500 

09 – 12 กมุภาพันธ 12989 12989 12989 2500 6500 

16 – 19 กุมภาพันธ 12989 12989 12989 2500 6500 

23 – 26 กุมภาพันธ 12989 12989 12989 2500 6500 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
01 – 04 มีนาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

08 – 11 มีนาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

15 – 18 มนีาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

22 – 25 มีนาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

29 มีนาคม – 01 
เมษายน 

12989 12989 
12989 

2500 6500 

วันเดินทางเดือน เมษายน 2563 
05 – 08 เมษายน 14989 14989 14989 2500 6500 

12 – 15 เมษายน 17989 17989 17989 2500 6500 

19 – 22 เมษายน 12989 12989 12989 2500 6500 

26 – 29 เมษายน 12989 12989 12989 2500 6500 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ



 

 

ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  3,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน และไมมีเตียง)   
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงินไทย
ประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามที่ตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน BANGKOK 
AIRWAYS อนุญาตให   
  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไม  
   เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน 
(ตามเงื่อนไขของสายการ   
   บิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังที่ 1 

ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถดัไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงนิตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบรกิาร เต็มจํานวน 
เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคนืเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

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

คาบรกิารที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด 



 

 

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให



 

 

ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

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

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 


