
 

 

รหัสทัวร  GS1904021 
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปน 3 วัน 2 คืน (SL) 
เมืองฮานอย - เมืองซาปา – น้ําตกสีเงิน – ตลาดซาปา  
เมืองซาปา – หมูบานชาวเขาก๊ัตก๊ัต – น่ังรถรางเมืองซาปา  
น่ังกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซิปน – เมืองลาวไก  
เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย  
วัดหงอกเซิน – อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย – โชวหุนกระบอกน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บินดวยสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 
SL 180 DMK(กรุงเทพ) – HAN(ฮานอย) 07.10 – 09.05 
SL 185 HAN(ฮานอย) – DMK(กรุงเทพ) 20.45 – 22.45 

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

 
DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย - เมืองซาปา – นํ้าตกสีเงิน – ตลาดซาปา (-/
L/D) 
04.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูทางเขาหมายเลข 7-8 เคานเตอร 
สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง 

07.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 180 

09.05น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย ... นําทานออกจาก เมืองฮานอย  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือช่ือ 
 จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองซาปา ใชเวลา 4-5 ช่ัวโมงโดยประมาณ เมืองซาปา 

เปนเมืองเล็กๆ แหงนี้เริ่มตนเปนเมืองแหงการพักผอนเมื ่อครั้งที่ฝร่ังเศสซึ่งปกครอง
เวียดนามอยูในขณะนั้นไดมาสรางสถานีบนภูเขาขึ้นในป พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมี
ชาวตางชาติมาพักผอนในชวงวันหยุดเปนประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเร่ิม
เปนที่รู  จักกันในหมูนักทองเที ่ยว จึงทําใหปจจุบันที ่นี ่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
นอกจากบรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่นาสนใจ พื้นที่ใน
ซาปาเต็มไปดวยนาข้ันบันไดทามกลางท่ีลาดไหลเขาท่ีทอดตัวอยางมีเสนห นอกจากน้ียังมี
เทือกเขาฟานสีปน ท่ีสูงท่ีสุดในอินโดจีนท่ีความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ําทะเล จากน้ัน
นําทานชม น้ําตก Silver Water Fall (น้ําตก ThacBac) น้ําตกสีเงินท่ีข้ึนช่ือในเมือง
ซาปาหลังอาหาร นําทานเดินทางสู จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซา



 

 

ปารอบดานรายลอมไปดวยเทือกเขา และเทือกเขาเหลานี้ก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูน
นานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเดนที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปน
(Fansipan) ของเทือกเขาหวางเหล่ียนเซินน้ี เปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบอินโดจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พาทุกทานชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซื้อขาย
กันอยางมีสีสัน 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวนแดง 
DALAT 

พักที่ HOLIDAY SAPA HOTEL / CHAPA DEW BOUTIQUE SAPA HOTEL โรงแรม
ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 

DAY 2 
 เมืองซาปา – หมูบานชาวเขาก๊ัตกั๊ต – น่ังรถรางเมืองซาปา - น่ังกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซิปน – 
เมืองลาวไก (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

SILVER WATER FALL 



 

 

นําทานชม หมูบานชาวเขา กั๊ตกั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขาเผามง
ดํา ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานน้ี และชมแปลงนาขาวแบบข้ันบันได การ
เดินทางไปหมูบานกาตกาต สามารถเดินทางเทาหรือน่ังรถยนตก็ได ในกรณีที่น่ังรถยนต 
รถนําเท่ียวจะพาทุกทานมาท่ีหนาหมูบานก๊ัตก๊ัต  และจากน้ันจึงเดินเทาเลาะตามไลเขาซ่ึง
เปนถนนของหมูบานเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูแบบมีความสุขของประชาชน
ชาวเขาพื้นเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตอันเรียบงาย ตลอดการเดินทางเทาจะ
มีบานเรือนของชาวเขาท่ีเปดรานวางจําหนายสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกแกนักทองเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทาน น่ังรถรางใหมสุด (รวมคารถรางและกระเชา) จากสถานีซาปา สู สถานีกระเชา 
เพื่อขึ ้น ยอดเขาฟานซีปน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะไดสัมผัสกับความ
สวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทาง ถึงสถานีกระเชา นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า 
เพื่อขึ้นสูฟานซิปนยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดรับการกลาว
ขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร การเดินเทาสู ยอดเขาแหงนี้ไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพ
เสนทางที ่คอนขางชัน จนมีเฉพาะผู พิสมัยการเดินป�าจากทั่วโลกเลือกเปนจุดหมาย
ปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและช่ืนชมความงามของผืนป�าดินรอนแหงเอเชีย 

CAT CAT VILLAGE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปนอาจจะมีการปดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา ทาง
บริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหนางานทานละ 1,000 บาทคะ ในกรณีที่ไมไดขึ้น
กระเชาฟานซีปน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองลาวไก (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) ระหวาง
ทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทาง นําทานเดินทางสู ตลาดกกเลี๊ยว (COC LEU 
MARKET) เปนตลาดที่อยูติดชายแดน ระหวางเวียดนามและจีน จังหวัดลาวไก ที่นี่จะมี
สินคาทั้งของเวียดนามและของจีนใหนักทองเที่ยวไดเลือกซื้อ อาทิเชน เสื้อผา กระเป�า 
ของเลนเด็ก และสินคาอีกมากมายหลายอยาง ดานหนาก็จะมีผลไม ของสด ขายอยูดวย 
นักทองเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไมสดๆ ไดที่ตลาดแหงนี้ นอกจากนี้ยังสามารถ
เลือกซื้อเปนของฝากไดอีกดวย 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่  Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Hotel Lao Cai โรงแรมระดับ 4 ดาว

หรือเทียบเทา   

FANSIPAN 



 

 

 
 
DAY 3 
 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย - วัดหงอกเซิน – อิสระชอปปم�งถนน 36 
สาย – โชวหุนกระบอกน้ํา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  (B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาการ
เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติท้ัง 2 
ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
 
 
 
 

HANOI 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู ทะเลสาบคืนดาบ นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย ขามไปสูเกาะหยกชม วัด
หงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณ และขางๆ ศาลเจามีอาคารหลังเล็กๆ 
ที่มีเตาสตาฟขนาดใหญ ซ่ึงเปนเตาท่ีอาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี ภายในวัดยังมีตะพาบศักด์ิสิทธิ์
รวมทั้งอานุสาวรียของ ตรันคว็อกตวน ซึ่งเปนแมทัพเอกในการตอสู กับกองทัพมองโกลและ
ขับเคลื่อนทัพมองโกลกลับไปไดสําเร็จเมื่อป ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก เปนอีก
สัญลักษณหนึ่งที่สําคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงน้ันเปนสะพานไมที่มีนักทองเที่ยว
ที่มาทัวรเวียดนามที่เปนคูรักมักจะมาถายรูปพรีเวสดิ้งกันที่นี ่ เมื่อผูที ่มาทัวรเวียดนามขาม
สะพานไปก็จะเขาสูประตูวัด ภายดานในนั้นจะมีตะพาบอยู 1 ตัว ที่สตาฟไวประวัติและความ
เปนมาน้ันกลาวไววา ทะเลสาบแหงน้ีมีตะพาบท้ังหมด 2 ตัว อีกตัวหน่ึงยังมีชีวิตอยูและอาศัยอยู
ในทะเลสาบแหงน้ี จากนั้นนําทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย  มีสินคาราคาถูกใหทานได
เลือกสรรมากมาย กระเป�า เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ นําทานชม การแสดงระบํา
หุนกระบอกนํ้า ศิลปะกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก 
ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในนํ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื ่อง
ดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของคณะละคร) นําเสนอเรื่องราวในชีวิตประจําวัน ประเพณี 
วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย 

SEN RESTAURANT HANOI 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบิน
ที ่SL 185                             

22.45 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......
พรอมความประทับใจ 

**************************************************** 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน

WATER PUPPET SHOW 



 

 

ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หอง

ละ 
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 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน ธันวาคม 2562 
06 – 08  ธันวาคม 12555 12555 12555 2500 6900 

13 – 15 ธันวาคม 10555 10555 10555 2500 6900 
20 – 22 ธันวาคม 10989 10989 10989 2500 6900 

27 – 29 ธันวาคม 10555 10555 10555 2500 6900 

เดือน มกราคม 2563 
03 – 05 มกราคม 10555 10555 10555 2500 6900 

10 – 12 มกราคม 9555 9555 9555 2500 6900 
17 – 19 มกราคม 10555 10555 10555 2500 6900 

31 มกราคม – 02 
กุมภาพันธ 

10555 10555 10555 2500 6900 



 

 

เดือน กุมภาพันธ 2563 
07 – 09 กุมภาพันธ 12555 12555 12555 2500 6900 
14 – 16 กุมภาพันธ 11555 11555 11555 2500 6900 
21 – 23 กุมภาพันธ 10555 10555 10555 2500 6900 

28 กุมภาพันธ – 1 
มีนาคม 

10555 10555 10555 2500 6900 

เดือน มีนาคม 2563 
06 – 08 มีนาคม 10555 10555 10555 2500 6900 
13 – 15 มีนาคม 10555 10555 10555 2500 6900 
20 – 22 มีนาคม 10555 10555 10555 2500 6900 
27 – 29 มีนาคม 10555 10555 10555 2500 6900 

เดือน เมษายน 2563 
03 – 05 เมษายน 11555 11555 11555 2500 6900 

10 – 12 เมษายน 15555 15555 15555 2500 6900 
17 – 19 เมษายน 11555 11555 11555 2500 6900 
24 – 26 เมษายน 11555 11555 11555 2500 6900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทานที่สนามบิน ในวัน

เช็คอิน ** 
 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ  3,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบินและไมมีเตียง)   

 
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 3 USD / ทาน / ราน 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) 
รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI LION AIR 
อนุญาตให   
  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที ่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที ่ใน
โปรแกรม 

  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
  คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป 

ตอ ลูกคา ผู เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 



 

 

(INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที ่มีนํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูท่ีสาย
การบินเปนผูกําหนด 

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

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังท่ี 1 ทาน

ละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระ
เงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไป
ตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรม
ราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการท่ีชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 



 

 

     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่ชําระ
มาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เชน สถานทูต             ปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวน
คร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอน
เฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

  กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายใน
ท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง



 

 

บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอน
เคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที ่เปน
กรณีพิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายชื่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

  กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (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 ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว 

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที ่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื ่นไดตองใชความ



 

 

ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 
เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ
ทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวง
การตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอม
กับแจงมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี ่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสง
เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมี
คาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ



 

 

เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

  เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตาง กัน จ ึ งอาจท ําให ห องพักแบบหองพักเด ี ่ ยว (SINGLE) และห อง คู  
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  

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

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไว
ท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


