
 

VIETNAM SAPA 5D 4N 
โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม - มนีาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เท ีย่วเต็มอิม่ บนิสบายกบัสายการบนิประจ าชาต  ิ

วดั Bai Dinh ล่องเรอืชมความงาม จ่างอาน ตลาดราตรฮีาลอง 

สุสานลุงโฮ ท าเนยีบประธานาธบิด ีวดัเจดยีเ์สาเดยีว ทะเลสาบคนืดาบ 

พกัโรงแรม 5 ดาว 1 คนื นอนซาปา 2 คนื 

พเิศษ !! บุฟเฟ่ต ์SEN และ ชาบูหมอ้ไฟแซลมอน 
 

 



 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เมอืงฮานอย (สนามบนินอยไบ) – เมอืงนงิบงิห ์
– รา้นเย ือ่ไผ่   

09.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ L  โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน 
และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

12.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน 

VIETNAM AIRLINES  เท่ียวบินท่ี VN 610 

14.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ย ...น าท่านออกจาก เมอืงฮานอย เพ่ือเดินทางเขา้สู่ 

เมืองนิงบิงห์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทัง้ภูมิทัศน์อันงดงามของ

ยอดเขาหินปูน แม่น ้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้า และยังถูกลอ้มรอบดว้ย
ผาสูงชัน จึงท าใหส้ถานท่ีแห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเ้ห็น

การตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ท าใหส้ถานท่ีแห่งนี้ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ น าทุกท่านแวะ รา้นเย่ือไผ่  

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  YEN NHI / HOA LU , NINH BINH โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า   

วนัทีส่อง  วดัไบ่ดงิห ์– ล่องเรอืชมความสวยงามของจ่างอาน – เมอืงลาวไก   

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วดัไบ่ดงิห ์ มีความหมายว่า การถวายพระพรดินฟ้า พระพุทธเจา้และ

ทวยเทพท่ีอยู่บนท่ีสูง  เขตโบราณสถานฯนี้ถูกก่อสรา้งในพ้ืนท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกของราช
ธานีฮวาลือ วัดไบ่ดิงห์เก่าแก่ตัง้อยู่บนภูเขาดิ๊ งห์สูง ๑๘๗ เมตรและถูกก่อสรา้งมากว่า 
๑,๐๐๐ปี  การเดินทางขึ้นวัดตอ้งปินบันไดหินกว่า ๓๐๐ ขั ้น วัดถูกก่อสรา้งตามฮวงจุย้

โบราณคือ ดา้นหลังอิงภูเขา ดา้นหนา้คือแม่น ้าซึง่ท่ีนี่คือแม่น ้าด่ามถ่ิและหว่างลอง แต่ส ิง่
ท่ีสรา้งความประทับใจใหก้ับนักท่องเท่ียวคือรูปป้ันพระอรหันต์ ๕๐๐ รูปท่ีประดิษฐานตาม
ระเบียงสองดา้นสู่สถานท่ีบูชา ระเบียงแต่ละดา้นยาวประมาณ ๑,๗๐๐เมตรเป็นสัญลักษณ์
แห่งเสน้ทางสู่พุทธศาสนาของบรรดาพระอรหันต์ซึ่งถือเป็นเสน้ทางแห่งพระอรหันต์ยาว

ท่ีสุดในเอเชีย 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ จ่างอาน เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีตั ้งอยู่ทางตอนใตข้อง

สามเหลี่ยมปากแม่น ้าแดงในจังหวัดนิงบ่ิงห์ น าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของจ่าง

อาน เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทัง้ภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น ้าหลายสายไหลลัดเลาะ 

บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้าและยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชันจึงท าใหส้ถานท่ีแห่งนี้งดงามน่าชม มี

ร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเ้ห็นการตั ้งถ่ินฐานของมนุษย์สมัยโบราณ ท าใหส้ถานท่ี
แห่งนี้ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และยังเป็นสถานท่ี
ใชถ่้ายท าภาพยนต์ KONG SKULL ISLAND 

น าทุกท่านเดินทางต่อไปยัง เมอืงลาวไก ใกลก้ับชายแดนจีน ตัง้อยู่บนระดับความสูงจาก

ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 
ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

   พกัที ่ ARISTO LAO CAI  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเท่า   
 

วนัทีส่าม ตลาดก๊กเลีย๊ว – เมอืงซาปา – น า้ตกสเีงนิ – หมู่บา้นชาวเขาก ั๊ตก ั๊ต – ถนนคนเดนิ

ซาปา  

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู่  ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดในเขตเศรษฐก ิจ

ชายแดนเวียดนาม-จีน ในจังหวัดลาวไก ตลาดก๊กเลี๊ยวท่ีนี่จะมีสนิคา้ทัง้ของเวียดนามและ

ของจีนใหน้ักท่องเท่ียวไดเ้ลือกซื้อเลือกชมไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า ของเล่นเด็ก และ

สนิคา้อื่นๆ อีกมากมายหลายอย่าง ดา้นหนา้ของตลาดก๊กเลี๊ยวก็จะมีผลไม ้ ของสดต่างๆ

ขายอยู่ดว้ย สามารถเลือกชมและชมิผลไมส้ดๆไดอ้ีกด ว้ย เดินทางสู่ เมอืงซาปา เมือง

เล็กๆในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม 

เท ีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ ชาบูหม้อไฟแซลมอล+ไวน์แดง 

DALAT!!! 

น าท่านเดินทางไปชม น ้าตกสีเง ิน Silver Water Fall  ท่ีขึ้นชื่อในเมืองซาปา ท่าน

เดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได ท่ีสวยงามกวา้งสดุ
ลูกหูลูกตา                

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ท่ีออกมาจับจ่ายซื้อขาย

กันอย่างมีสีสัน 

   พกัที ่  CHAPA DEW / AZURE HOTEL , SAPA โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอื

เทยีบเท่า   

 

 

 

 

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


 

วนัทีส่ี ่  โบสถซ์าปา – ภูเขาปากมงักร – น ัง่รถรางเมอืงซาปา – น ัง่กระเช้าขึน้ยอดเขา

ฟานซีปัน  

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชม โบสถซ์าปา สรา้งขึ้นดว้ยหินช่วงตน้ศตวรรษท่ี  20 โดยชาวฝรั่งเศสท่ียา้ย

ถ่ินฐานเขา้มาร่วมกันออกเงินสรา้งโบสถ์เพ่ือใชเ้ป็นศูนย์รวมจิตใจ ตัวโบสถ์ถูกออกแบบ

เป็นไมก้างเขนในสไตล์โรมันคาทอลิก(ดูไดจ้ากหลังคา หอระฆัง และซุม้ประตู) ดา้นนอก

กับดา้นในตกแต่งแบบเรียบง่ายมีเพียงภาพกระจกสี (Stained Glass) ท่ีบรรยายถึง

เรื่องราวของพระเยซูใหช้ม 

น าทุกท่านเดินทางไปยัง ภูเขาฮามรอง หรือภูเขามังกรเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเอกชนท่ีมี

ชื่อเสียงมากมายในตัวเมืองซาปา มีจุดชมวิวส าหรับชมเมืองซาปาไดร้อบดา้น และมองเหน็

เทือกเขาท่ีรายลอ้มซาปาซึง่เป็นเขาท่ีทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และยัง

สามารถมองเห็นยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน ภายใน

เสน้ทางบนภูเขาฮามรองยังมีการจัดเสน้ทางเดินไวอ้ย่างดีและมีจุดใหเ้ท่ียวชมทัง้หมด 11 

จุดดว้ยกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสวนไมด้อกและไมผ้ลหลากสีสัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เท ีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน น ัง่รถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สู่ สถานกีระเช้า เพ่ือขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน 

ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ท่านจะไดส้ัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสอง

ขา้งทาง ถงึสถานกีระเช้าน าท่านน ัง่กระเช้าไฟฟ้า เพ่ือขึ้นสู่ฟานซปัินยอดเขาสู งสุด

แห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดร้ับการกล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอนิโดจีน” 

สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเทา้สู่ยอด
เขาแห่งนี้ไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางท่ีค่อนขา้งชัน จนมีเฉพาะผูพิ้สมัย
การเดินป่าจากท่ัวโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลังใจและชื่นชม

ความงามของผืนป่าดินรอ้นแห่งเอเชีย 
หมายเหตุ : กระเชา้ฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทาง
บริษัทฯจะท าการคืนเงินค่ากระเชา้หนา้งานท่านละ 1 ,000 บาทค่ะ ในกรณีท่ีไม่ไดข้ึ้น
กระเชา้ฟานซีปัน 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่  CHAPA DEW / AZURE HOTEL , SAPA โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอื

เทยีบเท่า   

 

วนัทีห่า้  เมอืงฮานอย – รา้นหยก – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับ เมอืงฮานอย เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ค า

ว่า "ฮานอย" มีความหมายว่า “เมอืงทีม่แีม่น า้ไหลผ่าน” ซึง่หมายถึงแม่น ้าแดงท่ีไหล

ผ่านตัวเมืองฮานอยนั่นเอง มีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 6-7 ลา้นคน และในอดีตนั้นกรุง

ฮานอยยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนืออีกดว้ย  ในอดีตไดร้ับการกล่าวขานว่า

เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงท่ีไดร้ับ

การวางผังเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่น ้าลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช้ื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางท่ีร่มรื่นดว้ยตน้ไม ้

ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆในอินโด

จีน  

ระหว่างทางแวะใหท่้านไดเ้ลือกชม โรงงานหยก 

เท ีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ เฝอเวยีดนามอนัลอืชื่อ!!!! 

เหมาะสมแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

15.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี VN 619                                

17.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอ้มความ

ประทับใจ 
 

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

 



 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ่ 

พกัละหอ้งละ 
2-3 ท่าน   

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่  

ราคาทวัรไ์ม่
รวมต ั๋ว 

04 – 08 ธนัวาคม 62 16,989 16,989 16,989 4,500 9,000 

12 – 16 ธนัวาคม 62 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

18 – 22 ธนัวาคม 62 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

21 – 25 ธนัวาคม 62 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

25 – 29 ธนัวาคม 62 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

26 – 30 ธนัวาคม 62 18,989 18,989 18,989 4,500 9,000 

08 – 12 มกราคม 63 12,989 12,989 12,989 4,500 9,000 

11 – 15 มกราคม 63 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

15 – 19 มกราคม 63 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์63 16,989 16,989 16,989 4,500 9,000 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์63 16,989 16,989 16,989 4,500 9,000 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์63 16,989 16,989 16,989 4,500 9,000 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์63 16,989 16,989 16,989 4,500 9,000 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์63  14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์63 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

04 – 08 มนีาคม 63 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

11 – 15 มนีาคม 63 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

18 – 22 มนีาคม 63 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

25 – 29 มนีาคม 63 14,989 14,989 14,989 4,500 9,000 

 



 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 

บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

(Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ  3,900 บาท ** 

(ไม่มที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไม่มเีตยีง) 

 

อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางต่างประเทศ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์รยีกเก็บค่าธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 

3,200 บาท) 

 

** หากลูกคา้ท่านใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ั๋วภายใน (ต ั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร ์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจา้หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกต ั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื 

เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

 

 
อตัราค่าบรกิารนี ้ รวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี

สนามบิน และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋

เครื่องบินตามท่ีตามท่ีตารางอัตราค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน สายการบิน VITENAM AIRLINES อนุญาต

ใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่ เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความ

เหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานท่ีในโปรแก 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราค่าบรกิารนี ้ ไม่รวม 



 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า

มินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกนิกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เก ิน

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

สายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใชบิ้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอ้ยู่ท่ีสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัดจ าครั้งท่ี 1 ท่านละ 5,000 

บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อน

เวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และ
หากท่านมีความประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า 
กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคา

พิเศษจ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์รยีกเก็บค่าบรกิาร เต็ม
จ านวน เท่าน ัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีท่ี
บริษัทก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถคืนเงิน

มัดจ าใหท่้านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 
- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนเดนิทาง **  
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ
จัดการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เช่น 

สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 
- กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 

วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง



 

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง 
และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก ิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ี
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 
 
 
 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางบริษัท

ยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทาง

บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได  ้

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อน

วันและเวลาเดินทางได ้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดย

ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญั

เท่านั้น ส ิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยใน

ส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นใดๆทัง้ส ิน้   

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัทฯ 

อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือใหท้างบริษัทประสานงานกับสายการ

บินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่า ย

ตามจริงท่ีเกดิขึ้นกับผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดินทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ท่ีหลังจากช าระ

เงินกรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

• กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

รับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสือ เดินทางให ้ทาง

บริษัทเพ่ือใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ

เดินทางใหท่้านอย่างนอ้ย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

• อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท 

วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลี่ยนแปลง

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 



 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ท่ีไม่รูจ้ักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ สถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง 

หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา 

อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ 

เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  

โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่

ตอ้งการไดร้ับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท่้าน เนื่องจากทาง

บริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

• กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีจะเก ิดขึ้น

ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

• หากวันเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่

ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง  มีสทิธิ์ไม่อนุญาตให ้

ท่านเดินทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่

ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนังสือ

เดินทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยัน

การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียังไม่แ 

(ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 

เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋ว

เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของ

แต่ละคณะ 

• เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการ

บิน ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอินพรอ้มกัน และ 

สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหท่้านไดน้ั่งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันใหม้ากท่ีสุด  

• ขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหอ้งพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั ้นกัน (ไม่ติดกัน

เสมอไป) 



 

• กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ส ิน้ 

• ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

• บริษัทขอสงวนสทิธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิก

บิน , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส ิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสทิธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิ้น หากเกดิส ิง่ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมส ิง่ของไวท่ี้โรงแรมและ

จ าเป็นตอ้งส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

• รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพัก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน

โปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


