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HAN11 ซาปา ลาวไก ฮานอย นิงบิงห์ (5D4N) 

สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 
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บินด้วยสายการบิน เวยีดนามแอร์ไลน์ (VN) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (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) – เมืองนิงบิงห์ – 

ร้านเย่ือไผ่  (-/-/D) 
09.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ L  โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพือ่เตรียมความพร้อมก่อน
ออกเดินทาง 

12.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  โดยสายการบิน VIETNAM 

AIRLINES  เที่ยวบินที่ VN 610 

14.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ

เรียบร้อย ...น าท่านออกจาก เมืองฮานอย เพือ่เดินทางเขา้สู่ เมืองนิงบิงห์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็น
พื้นที่ที่มีทั้งภูมิทศัน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น ้ าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้ า และยงัถูก
ลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จึงท าใหส้ถานที่แห่งน้ีงดงามน่าชม และยงัมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเ้ห็นการตั้งถ่ินฐาน
ของมนุษยส์มยั โบราณ ท าใหส้ถานที่แห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ น าทุก

ท่านแวะ ร้านเย่ือไผ่  
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
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พกัที่  YEN NHI / HOA LU , NINH BINH โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

 

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

น าท่านเดินทางสู่ วัดไบ่ดิงห์ มีความหมายว่า การถวายพระพรดินฟ้า พระพุทธเจา้และทวยเทพที่อยูบ่นที่สูง  เขต

โบราณสถานฯน้ีถูกก่อสร้างในพื้นที่อยูท่างทิศตะวนัตกของราชธานีฮวาลือ วดัไบ่ดิงห์เก่าแก่ตั้งอยูบ่นภูเขาด๊ิงห์สูง 
๑๘๗ เมตรและถูกก่อสร้างมากว่า ๑,๐๐๐ปี  การเดินทางขึ้นวดั
ตอ้งปินบนัไดหินกวา่ ๓๐๐ ขั้น วดัถูกก่อสร้างตามฮวงจุย้โบราณ
คือ ดา้นหลงัอิงภูเขา ดา้นหนา้คือแม่น ้ าซ่ึงที่น่ีคือแม่น ้ าด่ามถ่ิและ
หวา่งลอง แต่ส่ิงที่สร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวคือรูป
ป้ันพระอรหันต์ ๕๐๐ รูปที่ประดิษฐานตามระเบียงสองดา้นสู่

BAI DINH 
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สถานที่บูชา ระเบียงแต่ละดา้นยาวประมาณ ๑,๗๐๐เมตรเป็นสัญลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่พุทธศาสนาของบรรดาพระ
อรหนัตซ่ึ์งถือเป็นเสน้ทางแห่งพระอรหนัตย์าวที่สุดในเอเชีย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ จ่างอาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องสามเหล่ียมปากแม่น ้ าแดงใน

จงัหวดันิงบิ่งห์ น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทศัน์อนังดงามของยอดเขา
หินปูน แม่น ้ าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใตน้ ้ าและยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชันจึงท าให้สถานที่แห่งน้ี
งดงามน่าชม มีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยส์มยัโบราณ ท าให้สถานที่แห่งน้ีไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ และยงัเป็นสถานทีใ่ชถ้่ายท าภาพยนต ์KONG SKULL 
ISLAND 
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 น าทุกท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน 
ตั้งอยูบ่นระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี ARISTO LAO CAI  โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

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 ตลาดก๊กเล๊ียวที่น่ีจะมีสินคา้ทั้งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที่ยวไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมไม่วา่จะ
เป็น เส้ือผา้ กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายหลายอยา่ง ดา้นหนา้ของตลาดก๊กเล๊ียวก็จะมีผลไม ้ของ

สดต่างๆขายอยูด่ว้ย สามารถเลือกชมและชิมผลไมส้ดๆไดอี้กดว้ย เดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆในหุบเขาทาง

ตอนเหนือของประเทศเวยีดนาม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชาบูหม้อไฟแซลมอล+ไวน์แดง DALAT!!! 

TRANG AN 

https://travel.kapook.com/view71662.html
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น าท่านเดินทางไปชม น า้ตกสีเงนิ Silver Water Fall  ที่ขึ้นช่ือในเมืองซาปา ท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวเขา CAT 

CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้ว
แบบขั้นบนัได ที่สวยงามกวา้งสุดลูกหูลูกตา                
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ที่ออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสนั 

พกัท่ี  CHAPA DEW / AZURE HOTEL , SAPA โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

 

 

   

DAY 4 

CAT CAT VILLAGE 
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โบสถ์ซาปา – ภูเขาปากมังกร – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึน้ยอดเขาฟานซีปัน 

(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชม โบสถ์ซาปา สร้างขึ้นดว้ยหินช่วงตน้ศตวรรษที่  20 โดยชาวฝร่ังเศสที่ยา้ยถ่ินฐานเขา้มาร่วมกนัออก

เงินสร้างโบสถ์เพื่อใช้เป็นศูนยร์วมจิตใจ ตวัโบสถ์ถูกออกแบบเป็นไม้กางเขนในสไตล์โรมนัคาทอลิก(ดูไดจ้าก

หลังคา หอระฆัง และซุ้มประตู) ด้านนอกกบัด้านในตกแต่งแบบเรียบง่ายมีเพียงภาพกระจกสี (Stained Glass) ที่
บรรยายถึงเร่ืองราวของพระเยซูใหช้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE STONE CHUREH 
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น าทุกท่านเดินทางไปยงั ภูเขาฮามรอง หรือภูเขามงักรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนที่มีช่ือเสียงมากมายในตวัเมือง
ซาปา มีจุดชมววิส าหรับชมเมืองซาปาไดร้อบดา้น และมองเห็นเทือกเขาที่รายลอ้มซาปาซ่ึงเป็นเขาที่ทอดยาวมาจาก

มณฑลยนูนานในประเทศจีน และยงัสามารถมองเห็นยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหล่ียนเซิน 
ภายในเสน้ทางบนภูเขาฮามรองยงัมีการจดัเสน้ทางเดินไวอ้ยา่งดีและมีจุดให้เที่ยวชมทั้งหมด 11 จุดดว้ยกนั ไม่วา่จะ

เป็นส่วนของสวนไมด้อกและไมผ้ลหลากสีสนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน น่ังรถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้า เพือ่ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2  

กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผสักับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้งทาง ถึงสถานีกระเช้าน าท่านน่ัง

กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า 

“หลงัคาแห่งอนิโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเทา้สู่
ยอดเขาแห่งน้ีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนขา้งชนั จนมีเฉพาะผูพ้ิสมยัการเดินป่าจากทัว่โลก
เลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบก าลงัใจและช่ืนชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชีย 

 

HAM RONG MOUNTAIN 
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หมายเหตุ : กระเชา้ฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซ่ึงจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะท าการคืนเงินค่า
กระเชา้หนา้งานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที่ไม่ไดข้ึ้นกระเชา้ฟานซีปัน 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่  CHAPA DEW / AZURE HOTEL , SAPA โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

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

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

วา่ “เมืองทีม่แีม่น า้ไหลผ่าน” ซ่ึงหมายถึงแม่น ้ าแดงที่ไหลผา่นตวัเมืองฮานอยนัน่เอง มีประชากรอาศยัอยูร่าวๆ 6-7 

ลา้นคน และในอดีตนั้นกรุงฮานอยยงัเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนืออีกดว้ย  ในอดีตไดรั้บการกล่าวขานวา่

เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกนัว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มี

ทะเลสาบและแม่น ้ าลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช่ื้อว่า City of Lakes มีถนน
หนทางที่ร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆในอินโด

จีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่งทางแวะใหท้่านไดเ้ลือกชม โรงงานหยก 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เฝอเวียดนามอันลือช่ือ!!!! 

 เหมาะสมแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพือ่เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

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

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

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

หน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 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
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 
04 – 08 ธนัวาคม 16989 16989 16989 4500 9000 

12 – 16 ธนัวาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

18 – 22 ธนัวาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

21 – 25 ธนัวาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

25 – 29 ธนัวาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

26 – 30 ธนัวาคม 18989 18989 18989 4500 9000 

วนัเดินทางเดือน มกราคม 2563 
08 – 12 มกราคม 12989 12989 12989 4500 9000 

11 – 15 มกราคม 14989 14989 14989 4500 9000 

15 – 19 มกราคม 14989 14989 14989 4500 9000 
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วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ์ 2563 
05 – 09 กุมภาพนัธ ์ 16989 16989 16989 4500 9000 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์ 16989 16989 16989 4500 9000 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์ 16989 16989 16989 4500 9000 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์ 16989 16989 16989 4500 9000 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์ 14989 14989 14989 4500 9000 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์ 14989 14989 14989 4500 9000 

26 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04 – 08 มนีาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

11 – 15 มนีาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

18 – 22 มนีาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

25 – 29 มนีาคม 14989 14989 14989 4500 9000 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 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 
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 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด  Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ VITENAM AIRLINES อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่  

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

   บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

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

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

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

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

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขน าด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
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- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจาก
ส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน
พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่วา่ส่วนในสว่น
หนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าทวัรเ์ตม็จ 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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ

ทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี

มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่ท่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน

อย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา
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เดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิบนหมิะได้ แว่นกนั

แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแล้วไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระ

ทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษิทั

เรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ 

(ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุให้

ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 
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 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


