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เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฟานซปินั ลาวไก วดัตามจุก๊   เทีย่วครบ จดัเต็ม เนน้คณุภาพ 4 วนั 3 คนื 

 ดืม่ด า่กบัความสวยงามของธรรมชาต ิ

 พกัซาปา 2 คนื พกัตามจุก๊ 1 คนื ทีพ่กั 4 ดาวทกุคนื 

 น ัง่รถรางและกระเชา้ ข ึน้ฟานซปินั หลงัคาอนิโดจนี 

 จบิน า้ชา น ัง่เรอื2ช ัน้เทีย่วชมอา่วฮาลองบกแหง่ใหม ่ตามจุก๊ แวะไหวพ้ระขอพร 

 เยอืนเมอืงหลวงฮานอย ทะเลสาบคนืดาบ ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย รา้น OTOP 

 แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ และหมวกสดุเทเ่วยีดนาม 
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DEPARTURE :    SL7180 DMK-HAN 05.00-07.00 น.   

RETURN        :    SL7185  HAN-DMK 20.35-22.30 น.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

เนือ่งจากเป็นตัว๋เครือ่งบนิแบบเชา่เหมาล า เวลาในการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยูก่บักรมทา่ และสภาพ

อากาศ หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ตัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวัน

และเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั 

ดังนัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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วนัที ่ 1  ดอนเมอืง-สนามบนินอยบา่ย-ฮานอย-ซาปา- โบสถห์นิซาปา-ตลาดกลางคนื LOVE MARKET 

 

03.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

ไทยไลออนแอร(์SL) โดยทา่นจะพบกบัเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทวัร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

 

 

 

 

 

 

 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้

ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ 

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

05.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินอยบา่ย กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์

เทีย่วบนิที ่SL7180 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.00 ชัว่โมง)               

        **บรกิารอาหารวา่งและน ้าดืม่บนเครือ่ง (1) ** 

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยบา่ย กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ

ศลุกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) บรกิารอาหาร

เชา้ทกุทา่น ดว้ยเมนูเฝอตน้ต ารับ ทา่นละ 1 ชาม (2)  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาปา ซึง่ตัง้อยูท่างภาคเหนอืของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจนี อยูใ่น

เขตจังหวดัลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็น

ตลอดปี ทีน่ีจ่งึเป็นแหลง่ปลกูผักและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคญัของเวยีดนาม อกีทัง้ยงัเป็นดนิแดนแหง่

ขนุเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพิันธุม์ากทีส่ดุในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนีถ้กูพัฒนาขึน้เป็น

เมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมยัทีเ่วยีดนามเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (3)  

 

น าทา่นชมโบสถห์นิซาปา ทีส่รา้งขึน้โดยชาวฝร่ังเศส แต่

เดมิมชีาวฝร่ังเศสจ านวนมากอาศัยอยูใ่นเมอืงนี ้ท าใหม้ี

การสรา้งโบสถน์ีข้ ึน้เพือ่ใหช้าวฝร่ังเศสเขา้รว่มพธิมีสิซา
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ในวดัหยดุ แตใ่นปัจจบุนัไดม้กีารอนุรักษ์โบสถแ์หง่นีไ้วเ้ป็นทีร่ าลกึและยงัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีแหง่

หนึง่ทีม่คีวามสวยงามเป็นอยา่งมากในเมอืงซาปา  

 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ็ปป้ิงที ่ตลาด Love Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็น

สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร สกุีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลัท (4) 

ทีพ่ัก    SAPA CHAMS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2   ซาปา-รถรางจากสถานซีาปาสูส่ถานกีระเชา้-น ัง่กระเชา้ขึน้ฟานซปินั-ฟานซปินั หลงัคาอนิโด

จนี-MOANA SAPA CAFÉ  

 

เชา้   รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

น าทา่นน่ังรถรางเมอืงซาปา จากสถานซีาปาสูส่ถานกีระเชา้ เพือ่ขึน้ยอดเขาฟานซปัีนระยะทางประมาณ 2 

กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทาง  

เมือ่ถงึสถานกีระเชา้ น าทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้าเพือ่ขึน้สูย่อดเขาฟานซปินั (ราคาทวัรร์วมคา่กระเชา้และ

รถรางเมอืงซาปา) ยอดเขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนีจนไดรั้บการกลา่วขานวา่ “หลังคา

แหง่อนิโดจนี” สงูทีส่ดุในอนิโดจนีบนความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร  
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เทีย่ง    รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (6) 

 

น าทา่นเชค็อนิ Moana sapa Café แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่อง

เมอืงซาปา ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ และเพลดิเพลนิกบั

สายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสดุฟิน อสิระใหถ้า่ยภาพ

ตามอธัยาศัย 

กรณี Cafe’ ปิด หรอืไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร ขอสงวนสทิธิน์ าทา่น

เดนิทางสูร่า้นกาแฟแหง่ใหมแ่ทนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น สกุีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั (7) 

ทีพ่ัก      SAPA CHAMS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

วนัที ่3    ซาปา-ลาวไก-ชอ้ปป้ิงตลาดชายแดด COC LEU-ถา่ยรปูหนา้ดา่นชายแดน -เวยีดนาม จนี-รา้น

เยือ่ไมไ้ผ-่เมอืงหา่นาม ตามจุก๊ วดัใหญท่ีส่ดุในเอเชยี-ฮาลองบกแหง่ใหม ่

 

เชา้   รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัลาวไก  

ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันยีภาพสองขา้งทาง น าชม ตลาดกก๊เลีย๊ว (COC LEU MARKET) เป็น

ตลาดชายแดนเวยีดนาม-จนี ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ ตามอธัยาศัย ทีน่ีจ่ะมสีนิคา้ทัง้ของเวยีดนาม

และของจนีใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ลอืกซือ้ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ของเลน่เด็ก และสนิคา้อืน่ๆ มากมาย

หลากหลาย ในโซนดา้นหนา้ก็จะมผีลไมส้ดๆ มาวางขาย 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (9) 

 

แวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่เป็นรา้นของฝากทีม่เีอกลักษณ์ พบกบัสนิคา้ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่   อาทเิชน่ 

หมอน ถงุเทา้ ผา้เชด็ตวั อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหา่นาม เมอืงนีห้า่งจากฮานอยประมาณ 60 กโิลเมตร เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตร์

ของประเทศเวยีดนามมากมาย  

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (10) 

ทีพ่ัก    TAM CHUC หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
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วนัที ่4   หา่นาม-ลอ่งเรอืชมวดัตามจุก๊-ฮานอย-สนามบนินอยบา่ย-สนามบนิดอนเมอืง      

 

เชา้   รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 

น าทา่นลอ่งเรอืชมวดัตามจุก๊ (บรกิารของหวาน,ผลไม,้น ้าชาเวยีดนามบนเรอื) บรเิวณวดัแหง่นีม้พีืน้ที่

ใหญโ่ต มผีนืป่าสลบักบัแหลง่น ้าขนาดใหญ ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีต่ัง้อยูต่รงกลางเสน้ทางการ

ทอ่งเทีย่ว มวีดัหงอก วหิารตามเท ้วหิารฟาบจู ๋วหิารกวนอมิ ประตตูามกวาน และศนูยป์ระชมุนานาชาติ

กลางสระน ้า โดยในวดัหงอกทีต่ัง้บนยอดสงูสดุบชูาพระพทุธรปูทีท่ าจากหนิทับทมิหนัก 4 ตัน สว่นตัววัด

นัน้ประกอบจากแทน่หนิแกรนติแดง โดยฝีมอืของชา่งชาวอนิเดยี ซึง่ส ิง่ทีพ่เิศษในการสรา้งวดันีค้อื จะไม่

ใชก้าวหรอืปนูซเีมนตใ์นการประสานแทน่หนิตา่งๆ  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (12)  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม เจดยีเ์ฉนิกว๊ก เป็นเจดยีท์ี่

ส าคญัและเกา่แกข่องชาวเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่อง

วัดเฉนิกว๊ก เป็นวัดทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงใกลก้บัทะเลสาบ

ตะวันตกของเมอืงฮานอย เจดยีแ์หง่นีใ้ชศ้ลิปะทีม่กีาร

ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหวา่งสถาปัตยกรรมจนีและ

เวยีดนาม มคีวามสงู ทัง้หมด 11 ชัน้ แตล่ะชัน้จะมลีักษณะ

เหมอืนกนั จากชัน้ลา่งถงึชัน้บน ตา่งเพยีงจะมขีนาดเล็กลง

ตามความสงูทีช่อ่งหนา้ตา่งของแตล่ะชัน้จะเป็นทีป่ระดษิฐานของประตมิากรรมพระพทุธรปูอมติาภพทุธ

เจา้ ตามความเชือ่ของพทุธมหายาน ซึง่มองเห็นเดน่ชดัจากภายนอก ไลเ่รยีงขึน้ไปตรงกนั ตวัเจดยี์

กอ่สรา้งดว้ยอฐิสแีดง ชัน้ลา่งดา้นหนา้จะมแีทน่ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วบชูา ภายในมจีารกึประวตัคิวาม

เป็นมาทัง้ของเจดยีแ์ละพระศรศีากยมนุปีางปรนิพิพานทีท่ าดว้ยทองค า 

 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ของเวยีตนามเชน่ หนิออ่น ขนมเวยีดนาม ของทีร่ะลกึ KIPLING ที ่รา้น 
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DAI CO VIET  

 

เย็น  ** บรกิารขนมปังเวยีดนามใหท้กุทา่น ทา่นละ 1 ช ิน้ (13) **  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรงุฮานอย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

20.35 น.    ออกเดนิทางจากกรงุฮานอยกลบักรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออนแอร ์เทีย่วบนิที ่ SL7185 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.00 ชัว่โมง) 

       **บรกิารอาหารวา่งและน ้าดืม่บนเครือ่ง (14) ** 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม  

(ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ 

ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

29 ธนัวาคม-01 มกราคม 2566 21,999 21,999 5,000 

30 ธนัวาคม-02 มกราคม 2566 22,999 22,999 5,000 

31 ธนัวาคม-03 มกราคม 2566 22,999 22,999 5,000 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมม่รีาคาเด็ก และไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ)  

ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรด เป็นชัน้ธรุกจิได ้และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ ไมส่ามารถเลือ่นวันได ้

• คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 

• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

• คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่งการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนาม

ไมเ่กนิ 30 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกขายโปรแกรมนีไ้ปแลว้ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 30 ทา่น 

หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง 

หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้

กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นกต็าม อนั

เนือ่งมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่น
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วันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระเงนิเขา้

มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมให ้

ทางบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นี้

ทัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 

เงือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 กรณุาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 11,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลกูคา้ท า

การจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัหรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่ก

และตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

(Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-

นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

• หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และไมค่นื

คา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญั
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ดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น 

ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม 

ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้

ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภยั

ธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ย

ทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุตัเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของตวันักทอ่งเทีย่ว

เอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


