
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN11 ซาปา ลาวไก ฮานอย นิงบิงห์ (5D4N) 

สายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) 

 



 
 

บินด้วยสายการบิน เวยีดนามแอร์ไลน์ (VN) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
VN 610 BKK(กรุงเทพ) – HAN(ฮานอย) 12.20 – 14.20 
VN 619 HAN(ฮานอย) – BKK(กรุงเทพ) 15.40 – 17.55 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)  - ทะเลสาบคืนดาบ 

– สะพานแสงอาทติย์ – เมืองนิงบงิห์ – ร้านเย่ือไผ่  (-/-/D) 
09.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ L  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ให้ค  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกเดินทาง 

12.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  โดยสายการบิน VIETNAM 

AIRLINES  เท่ียวบินท่ี VN 610 

14.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ

เรียบร้อย ...น าท่านเดินทางต่อไปยงั ทะเลสาบคืนดาบ น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ จากนั้นน าท่าน อสิระช้

อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ น าท่าน

ออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขา้สู่ เมืองนิงบิงห์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นพื้นท่ีท่ีมีทั้งภูมิทศัน์
อนังดงามของยอดเขาหินปูน แม่น ้ าหลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตน้ ้ า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จึง
ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีงดงามน่าชม และยงัมีร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยให้เห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยส์มยั โบราณ 

ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ น าทุกท่านแวะ ร้านเย่ือไผ่  
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่  YEN NHI / HOA LU , NINH BINH โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   



 

DAY 2 
 วดัไบ่ดงิห์ – ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน – เมืองลาวไก  (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดไบ่ดิงห์ มีความหมายว่า การถวายพระพรดินฟ้า พระพุทธเจา้และทวยเทพท่ีอยู่บนท่ีสูง  เขต

โบราณสถานฯน้ีถูกก่อสร้างในพื้นท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกของราชธานีฮวาลือ วดัไบ่ดิงห์เก่าแก่ตั้งอยูบ่นภูเขาด๊ิงห์สูง 

๑๘๗ เมตรและถูกก่อสร้างมากวา่ ๑,๐๐๐ปี  การเดินทางข้ึนวดัตอ้งปินบนัไดหินกวา่ ๓๐๐ ขั้น วดัถูกก่อสร้างตามฮวง
จุย้โบราณคือ ดา้นหลงัอิงภูเขา ดา้นหนา้คือแม่น ้ าซ่ึงท่ีน่ีคือแม่น ้ าด่ามถ่ิและหว่างลอง แต่ส่ิงท่ีสร้างความประทบัใจ
ให้กบันกัท่องเท่ียวคือรูปป้ันพระอรหันต์ ๕๐๐ รูปท่ีประดิษฐานตามระเบียงสองดา้นสู่สถานท่ีบูชา ระเบียงแต่ละ
ดา้นยาวประมาณ ๑,๗๐๐เมตรเป็นสัญลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่พุทธศาสนาของบรรดาพระอรหันต์ซ่ึงถือเป็นเส้นทาง
แห่งพระอรหนัตย์าวท่ีสุดในเอเชีย 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

BAI DINH 



 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ จ่างอาน เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้องสามเหล่ียมปากแม่น ้ าแดงใน

จงัหวดันิงบ่ิงห์ น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน เป็นพื้นท่ีท่ีมีทั้งภูมิทศัน์อนังดงามของยอดเขา
หินปูน แม่น ้ าหลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้ าและยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชันจึงท าให้สถานท่ีแห่งน้ี
งดงามน่าชม มีร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยให้เห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยส์มยัโบราณ ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ และยงัเป็นสถานทีใ่ชถ่้ายท าภาพยนต ์KONG SKULL 
ISLAND 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าทุกท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน 
ตั้งอยูบ่นระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ ARISTO LAO CAI  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

TRANG AN 



 

DAY 3 
ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – น ้าตกสีเงิน – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ถนนคนเดินซาปา 

(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู่  ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดในเขตเศรษฐกิจชายแดนเวียดนาม-จีน ใน

จงัหวดัลาวไก ตลาดก๊กเล๊ียวท่ีน่ีจะมีสินคา้ทั้งของเวียดนามและของจีนให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมไม่ว่าจะ

เป็น เส้ือผา้ กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายหลายอยา่ง ดา้นหนา้ของตลาดก๊กเล๊ียวก็จะมีผลไม ้ของ

สดต่างๆขายอยู่ดว้ย สามารถเลือกชมและชิมผลไมส้ดๆไดอี้กดว้ย เดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆในหุบเขาทาง

ตอนเหนือของประเทศเวยีดนาม 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางไปชม น า้ตกสีเงิน Silver Water Fall  ท่ีข้ึนช่ือในเมืองซาปา ท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา CAT 

CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้ว
แบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา                
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAT CAT VILLAGE 

https://travel.kapook.com/view71662.html


 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ชาบูหม้อไฟแซลมอล+ไวน์แดง DALAT!!! 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสัน 

พกัที่  CHAPA DEW / AZURE HOTEL , SAPA โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 4 

โบสถ์ซาปา – ภูเขาปากมังกร – น่ังรถรางเมืองซาปา – น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาฟานซีปัน 

(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชม โบสถ์ซาปา สร้างข้ึนดว้ยหินช่วงตน้ศตวรรษท่ี  20 โดยชาวฝร่ังเศสท่ียา้ยถ่ินฐานเขา้มาร่วมกนัออก

เงินสร้างโบสถ์เพื่อใช้เป็นศูนยร์วมจิตใจ ตวัโบสถ์ถูกออกแบบเป็นไมก้างเขนในสไตล์โรมนัคาทอลิก(ดูได้จาก

หลงัคา หอระฆงั และซุ้มประตู) ด้านนอกกบัด้านในตกแต่งแบบเรียบง่ายมีเพียงภาพกระจกสี (Stained Glass) ท่ี

บรรยายถึงเร่ืองราวของพระเยซูใหช้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE STONE CHUREH 



 

น าทุกท่านเดินทางไปยงั ภูเขาฮามรอง หรือภูเขามงักรเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเอกชนท่ีมีช่ือเสียงมากมายในตวัเมือง
ซาปา มีจุดชมวิวส าหรับชมเมืองซาปาไดร้อบดา้น และมองเห็นเทือกเขาท่ีรายลอ้มซาปาซ่ึงเป็นเขาท่ีทอดยาวมาจาก

มณฑลยูนนานในประเทศจีน และยงัสามารถมองเห็นยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหล่ียนเซิน 

ภายในเส้นทางบนภูเขาฮามรองยงัมีการจดัเส้นทางเดินไวอ้ยา่งดีและมีจุดให้เท่ียวชมทั้งหมด 11 จุดดว้ยกนั ไม่วา่จะ

เป็นส่วนของสวนไมด้อกและไมผ้ลหลากสีสัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ!! 

น าท่าน น่ังรถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้า เพื่อข้ึน ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2  

กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้งทาง ถึงสถานีกระเช้าน าท่านน่ัง

กระเช้าไฟฟ้า เพื่อข้ึนสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า 

“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเทา้สู่
ยอดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางท่ีค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพ้ิสมยัการเดินป่าจากทัว่โลก
เลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 

 

HAM RONG MOUNTAIN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะท าการคืนเงินค่า
กระเชา้หนา้งานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีท่ีไม่ไดข้ึ้นกระเชา้ฟานซีปัน และไม่รวมรถรางข้ึนสู่ยอดเขา 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่  CHAPA DEW / AZURE HOTEL , SAPA โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 5 
 เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบั เมืองฮานอย เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ค  าว่า "ฮานอย" มีความหมาย

วา่ “เมืองทีม่แีม่น า้ไหลผ่าน” ซ่ึงหมายถึงแม่น ้าแดงท่ีไหลผา่นตวัเมืองฮานอยนัน่เอง มีประชากรอาศยัอยูร่าวๆ 6-7 

ลา้นคน และในอดีตนั้นกรุงฮานอยยงัเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนืออีกดว้ย   ในอดีตไดรั้บการกล่าวขานว่า

FANSIPAN 



 

เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกนัวา่ “Little Parris” เป็นเมืองหลวงท่ีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มี

ทะเลสาบและแม่น ้ าลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา่ 12 แห่ง จึงไดช่ื้อวา่ City of Lakes มีถนน
หนทางท่ีร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกวา่เมืองใดๆในอินโด

จีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่งทางแวะใหท้่านไดเ้ลือกชม โรงงานหยก 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ เฝอเวยีดนามอนัลือช่ือ!!!! 

 เหมาะสมแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

15.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เท่ียวบินท่ี VN 619                                

17.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 
************************************************* 

HANOI CITY 



 

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2563 
17 – 21 มถินุายน 15989 15989 15989 4500 9000 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  3,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   

 

อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  



 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ VITENAM AIRLINES อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการ   

   บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 



 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรณุาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจาก

ส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน
พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไมว่่าส่วนในส่วน
หนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทั้งหมด 
 ** ยกเว้น กรณวีนัหยุดนักขัตฤกษ์,วนัหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิแจ้งไม่น้อยกว่า 50 วนัก่อนวนัเดินทาง ** 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีา ฯลฯ 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วนั  ก่อนเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการใดๆ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธ

วซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 **ในกรณทีีต่ัดกรุ๊ปหน้าร้านหรือกรุ๊ปเหมา หากมีการยกเลกิ ขออนุญาตเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง** 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง ข้ึนอยู่กบัสายการบิน กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละ

คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

 
 



 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุก

คร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพื่อยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณี

ท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่ง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้าย

เพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้่านอยา่ง

นอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบั

ส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าห้องพกั

เด่ียวตามท่ีระบุ 



 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะต้องหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบน

หิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือ

แสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง 

การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหวา่ง

เดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้

ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ 

เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อ

ยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) 

ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน



 

การเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 

วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านไดน้ัง่

ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท า

ให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , 

การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

**เม่ือท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


