
  

VIETNAM 

เวยีดนามเหนอื... สบายสบาย 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา (Fansipan) 4วนั 3คนื  
โดยสายการบนิ กาตารแ์อรเ์วยส์( QR ) 

1. เมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืงทมีแีมน่าํไหลผา่น”ซงึหมายถงึแมน่ําแดง 
ทไีหลผา่นตวัเมอืงฮานอย  

2.ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย 
3. เทยีวชมความงดงามของ “ซาปา” เมอืงหลงัคาโลกแหง่อนิโดจนี 
4.พเิศษพกัเมอืง ซาปา 2 คนื, ชมทศันยีภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง 
5.Silver Water Fall นําตกสเีงนิ เป็นนาํตกทสีวยงามทสีดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปีนั 
6.ขนึกระเชา้สมัผสัอากาศหนาวบนเทอืกเขา ฟานซปินั 
7. พเิศษ!! อาหารพนืเมอืงเวยีดนาม, พเิศษหมอ้ไฟปลาเเซลมอน 
8. อสิระชอ้บปิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย 
9.มบีรกิาร Free WiFi บนรถ  

GT–HAN QR001 



 

รายละเอยีดการเดนิท
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

 
1 
 

 
กรุงเทพฯ-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ
-ชอ้ปปิงถนน 36 สาย 

 
2 

 
ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ยอดเขาฮมัรอง
ชม ตลาดเมอืงซาปา-ซาปา 

 
3 

 
ซาปา-Fansipan-Silver Water Fall 
 

 
4 

 
ซาปา-ฮานอย –กรุงเทพฯ 
 

 

เครอืง BOEING 777-300ERนําหนกัสมัภาระ
ทนีงัแบบ 3-4-3ขาไป - ขากลบั 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิท
โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทยีง เย็น

ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหง็อกเซนิ  
 

 

 


 

ยอดเขาฮมัรอง-อสิะเทยีว
 

 

 

 

 



Silver Water Fall -Cat Cat Village 
 

 

 

 

 



  

 

นําหนกัสมัภาระ 
0 กก.                       

รายละเอยีดการเดนิทาง 
เย็น โรงแรมทพีกั 

 
 
MOONVIEW  HOTEL   
(ระดบั 3 ดาว)หรอืเทยีม
เทา่ พกัทฮีานอย 1 คนื 

 

 

 
HOLIDAYSAPA  HOTEL 
(ระดบั 3 ดาว) หรอื
เทยีบเทา่ พกัซาปา 1  

 

 
HOLIDAYSAPA  HOTEL 
(ระดบั 3 ดาว) หรอื
เทยีบเทา่ พกัซาปา 1  

 



วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ- ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหง็อกเซนิ-ชอ้ปปิงถนน 36 สายชมการ
แสดงระบําตุก๊ตานํา - ฮานอย 

 

11.30 น. คณะพรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์Qสายการบนิกาตารแ์อรเ์วยส์  

โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ  

14.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอยโดย เทยีวบนิท ีQR 834 

16.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบกรุงฮานอย หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนันนําชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นมีตีํานานกลา่ววา่ ในสมัยทเีวยีดนามทําสงคราม

สูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่ังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิ

ความทอ้แทพ้ระทยั เมอืไดม้าลอ่งเรอืททีะเลสาบแหง่น ีไดม้เีตา่ขนาดใหญต่ัวหนงึไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพอืทํา

สงครามกับประเทศจนี หลงัจากทพีระองคไ์ดรั้บดาบมานัน พระองคไ์ดก้ลับไปทําสงครามอกีครัง และไดรั้บชยัชนะเหนอืประเทศ

จนี ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมอืเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่น ีนําทา่นขา้ม สะพาน

แสงอาทติย ์สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ ชม วดั หงอ๊กเซนิ วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ 

เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ ่ซงึมคีวามเชอืวา่ เตา่ตวัน ีคอืเตา่ศักดสิทิธ ิ1 ใน 2 ตวัทอีาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นมีาเป็นเวลาชา้นาน 

จากนันนําทา่น อสิระชอ้บปิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึ

ตา่งๆ ฯลฯประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก(เชดิจากในนําผสมผสานกับ

เสยีงบรรเลงของเครอืงดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอเรอืงราวในชวีติประจําวนั ประเพณี วฒันธรรมของ

ชาวเวยีดนาม และบอกกลา่วถงึ 

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

 

พกัท ี MOON VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว)หรอืเทยีมเทา่ พกัทฮีานอย 1 คนื 

 

วนัทสีองของการเดนิทาง 

ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ยอดเขาฮมัรอง- อสิระชอ้ปปิงตลาดเมอืงซาปา 

 

เชา้รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทาน เดนิทางสูเ่มอืงซาปา จังหวัด ลาวไก สูข่นุเขาหวา่งเหลยีนเซนิ ไปยังเมอืงซาปา เมอืงซาปาเคยถูกใหส้รา้งขนึเป็นเมอืง

ตากอากาศของชาวฝรังเศสท ีเขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานีภูเขาขนึ เพราะดว้ยเมอืง

ซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญจ่งึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทยีวซงึไดรั้บความนยิมมากทสีดุแห่งหนงึใน

เวยีดนาม โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.โดยการนังรถโค๊ดปรับอากาศ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 ในช่วงบ่ายนําท่านเดนิทาง นําท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิทสีวยงาม ชม

ทวิทัศน์เมอืงซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสวยงาม  ใหท้า่นอสิะเทยีวชม ตลาดเมอืง



ซาปา (Love market)ชมสนิคา้ทอ้งถนิและชมบรรดาเหลา่ชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตัวกันอยู่ทนี ีดว้ยเครอืงแตง่กายประจํา

เผา่ตา่งๆ จากนันนําทา่น Check-in เขา้ทพัีก  

เย็น   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  (อาหารคาํพเิศษหมอ้ไฟปลาเเซลมอน)   

อสิระกบัการชมบรรยากาศยามคาํคนืของเมอืงซาปา 

พกัท ี HOLIDAY SAPA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัซาปา 1 คนื 

นทสีามของ 

เดนิทาง 

วนัทสีามของการเดนิทาง 

ซาปา–Fansipan - Silver Water Fall - Cat Cat Village - ซาปา 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาฟานซปีนั (Fansipan)สงู 3,143 เมตร สงูทสีดุในอนิโดจนี ฟานซปัินยอดเขาสงูสดุแหง่เวยีดนาม

และในภมูภิาคอนิโดจนี จนไดรั้บการกลา่วขานวา่ “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” บนความสงูจากระดบันําทะเลปานกลาง 3,143 เมตร 

และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูอยา่งยงิ สภาพป่าก็ยังคงมคีวามสมบรูณ์และสวยสดงดงามมาก ทวา่การเดนิเทา้สูย่อดเขา

แหง่นไีมไ่ดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทคีอ่นขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมัยการเดนิป่าจากทวัโลกเลอืกเป็นจดุ หมาย 

ปลายทางสําหรับการทดสอบกําลงัใจและชนืชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแหง่เอเชยี (นงักระเชา้ขนึสูย่อดเขาฟานซปีัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนับรกิารอาหารณ ภตัตาคาร 

ออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall นําตกสเีงนิ เป็นนําตกทสีวยงามทสีดุในเมอืงซาปา 

ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซงึสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงู

ประมาณ 100 เมตร มหีลายระดบั สายนําลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงามตอ่มานํา

ทา่นเดนิทาง สูห่มูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติ

ความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นนแีละชมแปลงนาขา้วแบบขนับนัได 

 

 

 

 



เย็น   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

อสิระกบัการชมบรรยากาศยามคําคนืของเมอืงซาปา 

พกัทHีOLIDAY SAPA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัซาปา 1 คนื 

 

วนัทสีขีองการเดนิทาง 

ซาปา–ฮานอย - กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางกลบัสูก่รุงฮานอยโดยรถโคด๊ปรปัอากาศ โดยใชเ้วลาประมาณ 5 ชม. 

 

กลางวนัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพอืเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิ

17.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิการต์ารแ์อรเ์วยเ์ทยีวบนิท ีQR 835 

19.15น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 

 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 
วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา 6 หนา้ 

 

 

 โปรแกรม เวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา 

(Fansipan)  

4วนั 3คนื โดยสายการบนิ กาตา้รแ์อรเ์วยส์ (QR) 
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

Join Land 

1 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

26-29 เมษายน  2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

03-06พฤษภาคม2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 



04-07พฤษภาคม2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

10-13พฤษภาคม2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

17-20พฤษภาคม2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

24-27พฤษภาคม2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

26-29พฤษภาคม2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

01-04มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991   9,991  3,500 

07-10มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991    9,991  3,500 

08-11มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991   9,991  3,500 

14-17มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991   9,991  3,500 

15-18มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991   9,991  3,500 

21-24มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991    9,991  3,500 

22-25 มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991   9,991  3,500 

10-13สงิหาคม2561 16,991 16,991 16,991 13,991  3,500 

13-16กนัยายน2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

14-17กนัยายน2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

20-23กนัยายน2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

21-24กนัยายน2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

27-30กนัยายน2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

28กนัยายน-01 ตลุาคม2561 13,991 13,991 13,991 10,991  3,500 

 

*** ทวัรน์ไีมม่รีาคาเด็ก *** 

สําหรบัเฉพาะเด็กทารกอายไุมเ่กนิ2 ปี (INFANT)  3999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่นนั) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ รวม 200 /วนั/คน 
รวมตลอดทงัการเดนิทาง 800 บาท / คน *** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

 
** แจกนําดมื 1 ขวด เฉพาะวนัทเีดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 



1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทยีวเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัเครอืงบนิชนันักทอ่งเทยีว ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายททีางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขับรถทชีํานาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลุมเรอืงสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 



อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ(มนิบิาร,์ นําดมื, บหุร,ี เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดยีวตามอัตรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

7. คา่ภาษมีูลคา่เพมิ 7 %  

 

 

 

 
 

เงอืนไขการสํารองทนีงั 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท (ทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิ

มดัจําแลว้เทา่นนั) หากตอ้งยนืวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยนืวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้(ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมตํ่ากวา่ 7 วนัทําการ)  

การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

กําหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซี่าให ้เมอืผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มัดจําทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตัวเครืองบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที



เกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนืองจากผูเ้ดนิทางท่านอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทไีม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทสีายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ     ออกตัว

เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน 

2. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครืองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัวเครืองบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิ   กําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้นัีง  

5. Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

เรอืงโรงแรมทพีกั 

 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใิน

การปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพัีก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานททีอ่งเทยีวพรอ้มทงัการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทังนีทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพัีก ยานพาหนะ,  อันเนอืงจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่ง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่



จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทเีกยีวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่

จําตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซงึอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเทยีวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงอืนไขทบีริษัทฯ ที

รับประกนัในกรณีทผีูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่

เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้น

การเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทงัปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนีการ

ขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซงึร่วมเดนิทางเป็น

สาํคญั 


