
 

 

รหัสทัวร GS1903142 

ทัวรเวียดนาม ซาปา ลาวไก ฮานอย นิงบิงห 5 วัน 4 คืน (VN) 
เมืองนิงบิงห วัดไบดิงห จางอาน ลองเรือชมความสวยงามของจางอาน เมืองลาวไก ตลาดกกเล๊ียว  
เมืองซาปา น้ําตกสีเงิน CAT CAT VILLAGE ตลาดซาปา โบสถซาปา ภูเขาฮามรอง  
ยอดเขาฟานซีปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 1 
 กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงบงิห – รานเยื่อไผ  
(-/-/D) 
09.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประต ู5 เคานเตอร L  โดยมี

เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

12.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
VIETNAM AIRLINES  เท่ียวบินท่ี VN 610 

14.20 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร รบักระเป�าสัมภาระเรียบรอย ...นําทานออกจาก เมืองฮานอย เพ่ือเดิน
ทางเขาสู เมืองนิงบิงห (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีทั้งภูมิทัศน
อันงดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา และ
ยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานท่ีแหงน้ีงดงามนาชม และยังมีรองรอยทาง
โบราณคดีที่เผยใหเห็นการต้ังถิ่นฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานท่ีแหงน้ีไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ นําทุกทานแวะ รานเยื่อไผ  

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
พักที ่  YEN NHI / HOA LU , NINH BINH โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 2 
 วัดไบดิงห – ลองเรือชมความสวยงามของจางอาน – เมืองลาวไก  (-/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดไบดิงห มีความหมายวา การถวายพระพรดินฟ�า พระพุทธเจา
และทวยเทพท่ีอยูบนท่ีสูง  เขตโบราณสถานฯน้ีถูกกอสรางในพ้ืนท่ีอยูทางทิศตะวันตก
ของราชธานีฮวาลือ วัดไบดิงหเกาแกตั้งอยูบนภูเขาด๊ิงหสูง ๑๘๗ เมตรและถูกกอสราง
มากวา ๑,๐๐๐ป  การเดินทางข้ึนวัดตองปนบันไดหินกวา ๓๐๐ ขั้น วัดถกูกอสราง
ตามฮวงจุยโบราณคือ ดานหลังอิงภูเขา ดานหนาคือแมน้ําซึ่งท่ีน่ีคือแมน้ําดามถิ่และ
หวางลอง แตสิ่งท่ีสรางความประทับใจใหกบันักทองเท่ียวคือรูปปم�นพระอรหันต ๕๐๐ 
รูปท่ีประดิษฐานตามระเบียงสองดานสูสถานท่ีบูชา ระเบียงแตละดานยาวประมาณ 



 

 

๑,๗๐๐เมตรเปนสัญลักษณแหงเสนทางสูพุทธศาสนาของบรรดาพระอรหันตซึ่งถือ
เปนเสนทางแหงพระอรหันตยาวท่ีสุดในเอเชีย 

เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู จางอาน เปนแหลงทองเท่ียวท่ีต้ังอยูทางตอนใตของ
สามเหล่ียมปากแมน้ําแดงในจังหวัดนิงบ่ิงห นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของจาง
อาน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัด
เลาะ บางสวนจมอยูใตน้ําและยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชันจึงทําใหสถานท่ีแหงน้ี
งดงามนาชม มรีองรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการต้ังถิ่นฐานของมนุษยสมัย
โบราณ ทําใหสถานท่ีแหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวฒันธรรมและ
ธรรมชาติ และยังเปนสถานท่ีใชถายทําภาพยนต KONG SKULL ISLAND 

 
 
 
 
 

BAI DINH 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําทุกทานเดินทางตอไปยัง เมืองลาวไก ใกลกับชายแดนจีน ต้ังอยูบนระดับความสูง

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ ARISTO LAO CAI  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 3 
ตลาดกกเลี๊ยว – เมืองซาปา – น้ําตกสีเงิน – หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต – ถนนคนเดินซาปา (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานสู  ตลาดกกเล๊ียว (COC LEU MARKET) เปนตลาดในเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนเวียดนาม-จนี ในจังหวัดลาวไก ตลาดกกเล๊ียวท่ีน่ีจะมีสินคาท้ังของเวียดนาม
และของจีนใหนักทองเท่ียวไดเลือกซื้อเลือกชมไมวาจะเปน เส้ือผา กระเป�า ของเลน
เด็ก และสินคาอ่ืนๆ อีกมากมายหลายอยาง ดานหนาของตลาดกกเลี๊ยวก็จะมีผลไม 
ของสดตางๆขายอยูดวย สามารถเลือกชมและชิมผลไมสดๆไดอีกดวย เดินทางสู 
เมืองซาปา เมืองเล็กๆในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศเวยีดนาม 

TRANG 



 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชาบูหมอไฟแซลมอล+ไวนแดง 
DALAT!!! 

นําทานเดินทางไปชม น้ําตกสีเงิน Silver Water Fall  ท่ีขึ้นช่ือในเมืองซาปา ทาน
เดินทางสู หมูบานชาวเขา CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถี
ชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ีและชมแปลงนาขาวแบบขัน้บันได ที่สวยงาม
กวางสุดลูกหูลูกตา                
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซื้อ
ขายกันอยางมีสีสัน 

พักที ่  CHAPA DEW / AZURE HOTEL , SAPA โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา  
  
DAY 4 
โบสถซาปา – ภูเขาปากมังกร – น่ังรถรางเมอืงซาปา – น่ังกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซีปน (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานชม โบสถซาปา สรางขึ้นดวยหินชวงตนศตวรรษที่  20 โดยชาวฝร่ังเศสท่ี
ยายถิ่นฐานเขามารวมกันออกเงินสรางโบสถเพ่ือใชเปนศูนยรวมจิตใจ ตัวโบสถถกู
ออกแบบเปนไมกางเขนในสไตลโรมันคาทอลิก(ดูไดจากหลังคา หอระฆัง และซุม

CAT CAT VILLAGE 



 

 

ประตู) ดานนอกกับดานในตกแตงแบบเรียบงายมีเพียงภาพกระจกสี (Stained 
Glass) ท่ีบรรยายถงึเร่ืองราวของพระเยซูใหชม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นําทุกทานเดินทางไปยัง ภูเขาฮามรอง หรือภเูขามังกรเปนสถานท่ีทองเท่ียวเอกชนท่ีมี
ช่ือเสียงมากมายในตัวเมืองซาปา มีจดุชมวิวสาํหรับชมเมืองซาปาไดรอบดาน และ
มองเห็นเทือกเขาท่ีรายลอมซาปาซึ่งเปนเขาท่ีทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานใน
ประเทศจีน และยังสามารถมองเห็นยอดเขาฟานซีปน (Fansipan) ของเทือกเขา
หวางเหลี่ยนเซิน ภายในเสนทางบนภูเขาฮามรองยังมกีารจัดเสนทางเดินไวอยางดีและ
มีจุดใหเท่ียวชมท้ังหมด 11 จดุดวยกัน ไมวาจะเปนสวนของสวนไมดอกและไมผล
หลากสีสัน 

 

 

 

 

THE STONE CHUREH 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทาน น่ังรถรางใหมสุด จากสถานีซาปา สู สถานีกระเชา เพ่ือขึ้น ยอดเขาฟานซีปน 
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ
ระหวางสองขางทาง ถงึสถานีกระเชานําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า เพ่ือขึ้นสูฟานซิปนยอด
เขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดรบัการกลาวขานวา “หลังคาแหง
อินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร 
การเดินเทาสูยอดเขาแหงน้ีไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสนทางที่คอนขางชัน 
จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการ
ทดสอบกําลังใจและช่ืนชมความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 

 
 
 
 
 
 

HAM RONG MOUNTAIN 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทาง
บริษัทฯจะทําการคืนเงนิคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณีท่ีไมไดขึ้น
กระเชาฟานซีปน 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
พักที ่  CHAPA DEW / AZURE HOTEL , SAPA โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 5 
 เมืองฮานอย – รานหยก – กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางกลับ เมืองฮานอย เปนเมืองท่ีมีประวติัศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป 
คําวา "ฮานอย" มีความหมายวา “เมืองที่มีแมนํ้าไหลผาน” ซึ่งหมายถึงแมน้ําแดงที่
ไหลผานตัวเมืองฮานอยน่ันเอง มีประชากรอาศัยอยูราวๆ 6-7 ลานคน และในอดีต
น้ันกรุงฮานอยยังเคยเปนเมืองหลวงของเวียดนามเหนืออีกดวย  ในอดีตไดรับการ
กลาวขานวาเปนเมืองหลวงที่สวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกันวา “Little Parris” เปน
เมืองหลวงที่ไดรับการวางผังเมืองไวอยางดี มีทะเลสาบและแมน้ําลอมรอบเมือง 

FANSIPAN 



 

 

เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา 12 แหง จึงไดช่ือวา City of Lakes มีถนน
หนทางท่ีรมร่ืนดวยตนไมใหญ มีอาคารสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดด
เดนมากกวาเมืองใดๆในอินโดจีน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวางทางแวะใหทานไดเลือกชม โรงงานหยก 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เฝอเวียดนามอันลือช่ือ!!!! 
 เหมาะสมแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับสู 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
15.40 น. ออกเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 

เท่ียวบินที ่VN 619                                
17.55 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความ

ประทับใจ 
 

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

HANOI CITY 



 

 

** 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 
04 – 08 ธันวาคม 16989 16989 16989 4500 9000 

12 – 16 ธันวาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

18 – 22 ธันวาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

21 – 25 ธันวาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

25 – 29 ธันวาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

26 – 30 ธันวาคม 18989 18989 18989 4500 9000 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 
08 – 12 มกราคม 12989 12989 12989 4500 9000 

11 – 15 มกราคม 14989 14989 14989 4500 9000 

15 – 19 มกราคม 14989 14989 14989 4500 9000 

วันเดินทางเดือน กมุภาพันธ 2563 



 

 

05 – 09 กุมภาพันธ 16989 16989 16989 4500 9000 

06 – 10 กมุภาพันธ 16989 16989 16989 4500 9000 

07 – 11 กุมภาพันธ 16989 16989 16989 4500 9000 

08 – 12 กมุภาพันธ 16989 16989 16989 4500 9000 

12 – 16 กุมภาพันธ 14989 14989 14989 4500 9000 

19 – 23 กมุภาพันธ 14989 14989 14989 4500 9000 

26 กุมภาพันธ – 01 
มีนาคม 

14989 14989 
14989 

4500 9000 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04 – 08 มีนาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

11 – 15 มีนาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

18 – 22 มีนาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

25 – 29 มีนาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

 
** 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) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน VITENAM 
AIRLINES อนุญาตให โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 23 
ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไม เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจํานวนช้ิน แตทั้งน้ี
เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)  

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

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
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 - 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
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิน้   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 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 สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิ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 กรณีชํารดุ 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 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


