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รหสัโปรแกรม : 12583 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

HAN03 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน  
นิงบิงห์ ฮาลอง  (4D3N) 
สายการบิน THAI LION AIR (SL) 
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บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร ์(SL) : ข้ึนเครื่องท่ีสนามบินดอนเมอืง (DMK) 

SL 180 DMK(กรงุเทพ) – HAN(ฮานอย) 07.40 – 09.30 
SL 185 HAN(ฮานอย) – DMK(กรงุเทพ) 20.20 – 22.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) – เมอืงฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมอืงลาวไก – เมอืงซา
ปา – หมูบ่า้นชาวเขากัต๊กัต๊ – น ้าตกสีเงิน – ตลาดซาปา                                               (-/L/D)                                                                                                                                                          

04.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI LION AIR โดยมี
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้
ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

07.40น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
เทีย่วบนิที ่SL 180 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09.30น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
เรยีบรอ้ย ...น าท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดนิทางเขา้สู่ 
เมืองลาวไก  ใกล้กบัชายแดนจีน ตัง้อยู่บนระดบัความสูง
จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาว
เยน็ตลอดทัง้ปี ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 4-5 ชม.)  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้เริม่ต้นเป็น
เมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ทีฝ่ร ัง่เศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึน้ในปี 
พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยดุเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และ
เริม่เป็นทีรู่จ้กักนัในหมู่นกัท่องเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบนัที่นี่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศ
แลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนี้กม็วีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเตม็ไปดว้ยนาขัน้บนัไดท่ามกลางที่
ลาดไหล่เขาทีท่อดตวัอยา่งมเีสน่ห ์นอกจากนี้ยงัมเีทอืกเขาฟานสปัีน ที่สูงที่สุดในอนิโดจีนที่ความสูง 3,143 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บำ้นชำวเขำ Cat Cat Village หมู่บำ้นชำวเขำเผ่ำมง้ด ำ ชมวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของชำวเขำในหมู่บ้ำนน้ีและชมแปลงนำข้ำวแบบขั้นบันได ท่ีสวยงำมกว้ำงสุดลูกหูลูกตำ                     
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปชมน ้ ำตก Silver Water Fall (น ำ้ตก ThacBac) น ำ้ตกสีเงิน ท่ีข้ึนช่ือในเมืองซำปำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบหูม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสนั 
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พกัท่ี  HOLIDAY SAPA โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 2 เมอืงซาปา – นัง่รถรางเมอืงซาปา – นัง่กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมอืงฮานอย – ช้อป
ป้ิงถนน36สาย                                                                                                                 (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                             

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน นัง่รถรางใหม่สดุ จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเชา้ เพื่อขึน้ ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 

2  
กโิลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง ถึงสถานีกระเช้า น าท่านนัง่
กระเชา้ไฟฟ้า เพื่อขึน้สู่ฟานซปัินยอดเขาสงูสุดแห่งเวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนีจนไดร้บัการกล่าวขานวา่ 
“
ห
ลั
ง
ค
า
แ
ห่
ง
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น
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ด
จี
น
”
 สงูทีสุ่ดในอนิโดจนีบนความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดนิเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้
สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชนั จนมีเฉพาะผู้พสิมยัการเดินป่าจากทัว่โลกเลอืกเป็น
จุดหมายปลายทางส าหรบัการทดสอบก าลงัใจและชื่นชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี 

 
หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซปัีนอาจจะมกีารปิดปรบัปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯจะท าการคนื
เงนิค่ากระเชา้หน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีทีไ่ม่ไดข้ ึน้กระเชา้ฟานซปัีน 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮานอย (ใชเ้วลาการเดนิทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ย่านถนน 36 สาย ทีข่ายสนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้ของที่ระลกึ ของกนิ 
ของใช้ อาทิ เครื่องเขนิ หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปป้ียี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, 
Kipling, Roxy, Billabong 

พกัท่ี  CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 3 เมอืงฮานอย – เมอืงนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ า้ตามกก๊ – เมอืงฮาลอง – 
ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเกต็                                                                                  (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงบิงห์ เดินทางโดยรถโค้ชปรบัอากาศ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าตทิ ัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 
น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของ
สามเหลี่ยมปากแม่น ้าแดง ในจงัหวดันิงบิง่ห์ เป็นพื้นที่ที่มที ัง้ภูมิทศัน์อนังดงามของยอดเขาหนิปูน แม่น ้า
หลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตน้ ้า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั จงึท าให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่า
ชม และยงัมรี่องรอยทางโบราณคดทีี่เผยให้เหน็การตัง้ถิ่นฐานของมนุษยส์มยั โบราณ ท าให้สถานที่แห่งนี้
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิน าท่านลงเรอืล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่
ไหลเยน็ ในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะได้ชมทศันียภาพของภูเขาสองฝัง่แม่น ้า ซึ่งมคีวามยาวหลาย
กโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระหวา่งการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อ่าวฮาลองเบย ์
เพลดิเพลนิกบัการ นัง่เรอื ล่องผ่านท้องน ้า และถ ้าต่างๆภายในบรเิวณท่านจะได้ ชมทศันียภาพของภูเขา
น้อยใหญ่ สลบัซบัซอ้นสุดลกูหลูกูตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลบักนัไป ความประทบัใจที่
ไดจ้ากการมาเทีย่วชม เป็นสถานที่ท่องเทยีวทางธรรรมชาตทิี่สวยงามมากแห่งหนึ่งของเวยีตนาม ทวิทศัน์
ความสวยงามของทีน่ี้ไดร้บัการรงัสรรคจ์ากธรรมชาตลิ้วนๆ  และยงัเป็นสถานที่ใช้ถ่ายท าภาพยนต์ KONG 
SKULL ISLAND 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดนิแดนแห่งมงักรหลบัไหล ระหว่างเดนิทางชื่นชมธรรมชาต ิ

ผ่านชนบทของเวยีดนาม สองฝัง่ส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสนัสวยงามต่างกนัไปตามฤดูกาล ระยะทาง

ประมาณ 100 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึ่ง) ระหว่างทางแวะ ร้านยา จากนัน้อสิระให้

ทุกท่านชอ้ปป้ิงและเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ตลาดฮาลอง ไนท์มารเ์กต็ มสีนิคา้พืน้เมอืงเวยีดนามและสนิค้าจากจนี

ให้ท่านได้เลอืกหลากหลาย เหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลกั เสื้อผ้า 

ผา้พนัคอ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี  SEA STAR HALONG HOTEL / KENNY HALONG HOTEL  โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 4 ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย ์– ถ า้นางฟ้า – หมูบ่า้นชาวประมง – เมอืงฮานอย – 
ร้านหยก – กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง)                                                                       (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย์ เพื่อ ล่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาตทิี่สรรค์สร้างด้วย
ความงดงามดงัภาพวาดโดยจติรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รบัการ
ประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอ่าวแห่งนี้เตม็ไปดว้ยภเูขาหนิปนูมากมายระหวา่งการล่องเรอืท่าน
จะไดช้มความงามของเกาะต่างๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ น าท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอก
หนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกัถ ้าแห่งนี้เพิง่ถูกคน้พบเมื่อไม่นานมานี้ไดม้กีารประดบั
แสงสตีามผนงัและมุมต่างๆ ในถ ้าซึง่บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิี่เสรมิเตมิ
แต่งโดยมนุษยแ์สงสทีีล่งตวัท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทัง้รูปมงักรเสาค ้าฟ้าพระพุทธรูปศวิ
ลงึค ์ชม แพชาวประมง ซึง่เป็นวถิชีวีติของชาวฮาลองจะสรา้งแพท าเป็นทีอ่ยูอ่าศยัและมกีะชงัไวส้ าหรบัเลีย้ง
สตัวท์ะเลเช่นกุง้หอยปปูลาท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารทะเลสดๆจากทีน่ี่ไดน้ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซึ่งถือว่า
เป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหนัหน้าเขา้หากนัคล้ายๆกบัไก่หรือนก
แลว้แต่จนิตนาการของแต่ละท่าน 

 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT  
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ถงึท่าเรอืฮาลองเบย ์น าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรงุฮานอย (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ระหว่าง
ทางแวะใหท้่านไดเ้ลอืกชม โรงงานหยก 

 เหมาะสมแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

20.20น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL185                                 

22.20น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 
(เดก็อายุไม่
เกิน 12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่  

เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่
เกิน 12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
19 – 22 พฤษภาคม 62 12,989 12,989 11,989 3,500 8,900 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2562 
09 – 12 มถิุนายน 62 11,989 11,989 10,989 3,500 8,900 

23 – 26 มถิุนายน 62 11,989 11,989 10,989 3,500 8,900 
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วนัเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
07 – 10 กรกฎาคม 62 11,989 11,989 10,989 3,500 8,900 

28 – 31 กรกฎาคม 62 11,989 11,989 10,989 3,500 8,900 

วนัเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
11 – 14 สงิหาคม 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 

25 – 28 สงิหาคม 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 
01 – 04 กนัยายน 62 14,989 14,989 13,989 3,500 8,900 

15 – 18 กนัยายน 62 14,989 14,989 13,989 3,500 8,900 

วนัเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
20 – 23 ตลุาคม 62 14,989 14,989 13,989 3,500 8,900 

25 – 28 ตลุาคม 62 14,989 14,989 13,989 3,500 8,900 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
03 – 06 พฤศจกิายน 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 

10 – 13 พฤศจกิายน 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 

17 – 20 พฤศจกิายน 62 13,989 13,989 12,989 3,500 8,900 

 
** อตัราน้ียงัไมร่วมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ไมมี่เตียง ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  3,500 บาท **  

(ไมมี่ท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไมมี่เตียง)   
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อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถอืหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD.  

(เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่  

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

   บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 

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

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
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เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการ

ยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตัว๋

เครื่องบินเตม็ใบให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิได้ช าระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

กรณุาช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิ

ใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่

ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า 

กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวน

จ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเี รยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  
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 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
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(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 


