
 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 14746 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

HAN06 เวียดนาม ฟานซีปัน ซาปา สะพานแก้ว (3D2N) 
สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) 



บินด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

FD642 DMK(กรงุเทพ) – HAN (ฮานอย) 06.40 – 08.30 
FD645 HAN (ฮานอย) – DMK(กรงุเทพ) 20.50 – 22.40 

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

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองซาปา – สะพานแก้ว
มงักรเมฆ – ตลาดซาปา                                                                                           (-/L/D)                                                                                      

 

03.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 1 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมเีจา้หน้าที่
ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และหวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

06.40น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) 
เทีย่วบนิที ่FD642 

08.30น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
รบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย ... (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอนัลือช่ือ 
 น าท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดนิทางเขา้สู่ เมืองซาปา ใชเ้วลา 4-5 ชัว่โมง เมอืงซาปาเป็นเมอืงเลก็ๆ แห่ง

นี้เริม่ต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ทีฝ่ร ัง่เศสซึ่งปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ได้มาสรา้งสถานีบนภูเขา
ขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ 
และเริม่เป็นที่รูจ้กักนัในหมู่นักท่องเที่ยว จงึท าให้ปัจจุบนัที่นี่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศ
แลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศยัอยู่บรเิวณนี้กม็วีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเตม็ไปดว้ยนาขัน้บนัไดท่ามกลางทีล่าด
ไหล่เขาที่ทอดตวัอย่างมเีสน่ห์ นอกจากนี้ยงัมีเทอืกเขาฟานสปัี ที่สูงที่สุดในอนิโดจนีที่ความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล จากนัน้น าท่านชม สะพานแก้ว “มงักรเมฆ”  (Rong May) แห่งแรกในเวยีดนามตัง้อยูห่่างจาก 
เมอืงซาปา 18 กโิลเมตร มคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,000 เมตร มรีะบบลฟิต์แก้วใสมคีวามสูงรวม 300 เมตร 
ความสงูเหนือระดบัน ้าทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดบัความสูงของหุบเขาในเขตเทอืกเขา Hoang 
Lien Son ซึง่เป็นเทอืกเขาทีย่าวทีสุ่ดในเวยีดนาม  
 
 
 



พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่อกมาจบัจา่ยซือ้ขายกนัอย่างมสีสีนั 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบหูม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 
พกัท่ี HOLIDAY HOTEL / CHAPA DEW BOUTIQUE HOTEL,SAPA โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 2 เมืองซาปา – หมู่บา้นชาวเขากัต๊กัต๊ – นัง่รถรางเมืองซาปา – นัง่กระเช้าขึน้ยอดเขาฟานซีปัน – 
เมืองลาวไก                                                                                                           (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                               

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัต๊กัต๊ หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าตสามารถเดนิทางเท้า
หรอืนัง่รถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นัง่รถยนต์รถน าเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกัต๊กัต๊ และจากนัน้จงึเดนิเท้า
เลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสมัผสักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสุขของประชาชนชาวเขา
พืน้เมอืงที่พึ่งพาธรรมชาตใินการด าเนินชวีติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเท้าจะมบี้านเรอืนของชาวเขาที่เปิด
รา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแก่นกัท่องเทีย่ว 



 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่าน นัง่รถรางใหม่สดุ จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเชา้ เพื่อขึน้ ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2  
กโิลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง ถงึสถานีกระเชา้ น าท่านนัง่กระเชา้
ไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซปัินยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจนได้รบัการกล่าวขานว่า “หลงัคา
แห่งอนิโดจนี” สงูทีสุ่ดในอนิโดจนีบนความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดนิเทา้สู่ยอดเขาแห่งนี้
ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผู้พสิมยัการเดนิป่าจากทัว่โลกเลอืกเป็น
จดุหมายปลายทางส าหรบัการทดสอบก าลงัใจและชื่นชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี 



 
หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซปัีนอาจจะมกีารปิดปรบัปรุงซึง่จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯจะท าการคนืเงนิค่า
กระเชา้หน้างานท่านละ 1,000 บาท ในกรณทีีไ่มไ่ดข้ึน้กระเชา้ฟานซปัีน 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
ทศันียภาพสองขา้งทาง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี LAO CAI ROYAL HOTEL / RED RIVER VIEW HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 3 เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน – อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย 
– โชวห์ุ่นกระบอกน ้า – กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                                 (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่  เมืองฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรบัอากาศ (ใช้เวลาการเดนิทางประมาณ 5 
ชัว่โมง) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบฟุเฟ่ตน์านาชาติ 
หลงัอาหารน าทานสู่ใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ชม วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย
ศาลเจา้โบราณและขา้งๆศาลเจา้มอีาคารหลงัเลก็ๆ ทีม่เีต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึง่เป็นเต่าทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่ง
นี้ ภายในวดัยงัมตีะพาบศกัดิส์ทิธิร์วมทัง้อานุสาวรยีข์อง ตรนัควอ็กตวน ซึง่เป็นแม่ทพัเอกในการต่อสู้กบักองทพั
มองโกลและขบัเคลื่อนทพัมองโกลกลบัไปได้ส าเร็จเมื่อปี ค.ศ.1257 วดัหง็อกเซิน หรอืวัดเนินหยก เป็นอีก
สญัลกัษณ์หนึ่งทีส่ าคญัมากๆของเมอืงฮานอยสะพานสแีดงนัน้เป็นสะพานไมท้ีม่นีักท่องเทีย่วทีม่าทวัรเ์วยีดนามที่



เป็นคู่รกัมกัจะมาถ่ายรปูพรเีวสดิง้กนัทีน่ี่ เมื่อผูท้ีม่าทวัรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปกจ็ะเขา้สู่ประตูวดั ภายดา้นในนัน้
จะมตีะพาบอยู่ 1 ตวั ทีส่ต๊าฟไวป้ระวตัแิละความเป็นมานัน้กล่าวไวว้่า ทะเลสาบแห่งนี้มตีะพาบทัง้หมด 2  ตวั อกี
ตวัหนึ่งยงัมชีวีติอยูแ่ละอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ี  

จากนัน้น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ 
ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ น าท่านชม การแสดงระบ าหุ่นกระบอกน ้า ศิลปะกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของ
ประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน ้าผสมผสานกบัเสยีง
บรรเลงของเครื่องดนตรเีวยีดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น าเสนอเรื่องราวในชีวติประจ าวนั ประเพณ ี
วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถงึเมอืงหลวงฮานอย 

 



สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD645                             
22.40 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 

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

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

หน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

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 

เดือน กนัยายน 2562 
13 - 15 กนัยายน 2562 10989 10989 10989 2500 6500 

28 – 30 กนัยายน 2562 11989 11989 11989 2500 6500 

เดือน ตลุาคม 2562 
03 – 05 ตลุาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

04 – 06 ตลุาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

10 – 12 ตลุาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

11 – 13 ตลุาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

12 – 14 ตลุาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

17 – 19 ตลุาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

18 – 20 ตลุาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

19 – 21 ตลุาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 



23 – 25 ตลุาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

24 – 26 ตลุาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

เดือน พฤศจิกายน 2562 

01 – 03 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

06 – 08 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

07 – 09 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

14 – 16 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

21 – 23 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

28 – 30 พฤศจิกายน 62 12989 12989 12989 2500 6500 

เดือน ธนัวาคม 2562 

04 – 06 ธนัวาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

11 – 13 ธนัวาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

12 – 14 ธนัวาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

18 – 20 ธนัวาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

19 – 21 ธนัวาคม 2562 12989 12989 12989 2500 6500 

25 – 27 ธนัวาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

26 – 28 ธนัวาคม 2562 13989 13989 13989 2500 6500 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 17989 17989 17989 2500 6500 

01 – 03 มกราคม 2563 16989 16989 16989 2500 6500 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 บาท 
ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) 



ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่านท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

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

 
หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาล ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้

จากท่าน เป็นจ านวนเงิน 3 USD / ท่าน / ร้าน 

 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 

บาท)  





 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ
และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง  กรณุา
ตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิาร
ระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI AIR ASIA อนุญาตให ้  
  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 
7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 



 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท 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 และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี
เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่ว่าส่วนในส่วน
หนึ่งกต็าม 

- กรณลีกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่า
ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 



 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ด้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วให้แก่นักท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธ
วซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการ
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้ก

ท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ

ทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ

มบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 

สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อน

เครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี

มคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง หากท่านไมด่ าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบั

ส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

 ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา

เดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดด

ควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึ

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทัง้หมดแลว้ 



 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษิทัเรว็ที่สุด 

เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋

เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน

ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท า

ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่่านตอ้งการ  



 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 


