
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

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

 

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 



 

 ฟรีเส้ือยืดเวียดนามท่านละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 
 พกัโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว / ลาวไก 1 คืน 4 ดาว  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DAY1  กรงุเทพฯ(สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้าน
กัต๊กัต๊ – ถนนคนเดินซาปา                      (–/L/D) 

04.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

06.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  
เทีย่วบนิที ่FD642 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ี    
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

08.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม  
น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองซาปา เป็นเมอืงเลก็ๆแห่งนี้เริม่ต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ทีฝ่รัง่เศสซึง่ปกครอง
เวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วง
วนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้กักนัในหมู่นักท่องเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบนัทีน่ี่ได้รบั
ความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศยัอยู่บรเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติที่น่าสนใจ พืน้ที่ใน
ซาปาเตม็ไปดว้ยนาขัน้บนัไดท่ามกลางทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตวัอย่างมเีสน่ห์ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
น าท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัต๊ กัต๊ หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได การเดนิทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเท้า
หรอืนัง่รถยนตก์ไ็ด ้ในกรณีทีน่ัง่รถยนต ์รถน าเทีย่วจะพาทุกท่านมาทีห่น้าหมู่บา้นกัต๊กัต๊  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะ
ตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสมัผสักบัวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมอืง 
ที่พึ่งพาธรรมชาติในการด าเนินชีวติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมบี้านเรอืนของชาวเขาที่เปิดร้า นวาง
จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแก่นกัท่องเทีย่ว 



 

 พาทุกท่านชม ถนนคนเดินซาปา ซึง่มากมายไปดว้ยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่อกมาจบัจ่ายซือ้ขายกนัอย่างมสีสีนั 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY2 Moana Café – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก – ตลาดกก๊เล๊ียว 
                                                                                                                                                  (B/L/D) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเชค็อนิคาเฟ่สุดชคิ MOANA CAFÉ รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไว้ให้ท่านผ่อนคลายกบั
บรรยากาศสุดฟิน และทางรา้นยงัมจี าหน่ายเครื่องดื่มพรอ้มใหท้่านดื่มด ่าไปกบัความเยน็จากสายหมอกอกีดว้ย 
   



 

น าท่านออกเดนิทางไป นัง่รถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
ประมาณ 2 กโิลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง เมื่อถงึสถานีกระเชา้แลว้
น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า เพือ่ ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันยอดเขาสงูสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจนไดร้บั
การกล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สงูทีสุ่ดในอนิโดจนีบนความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การ
เดนิเทา้สูย่อดเขาแห่งนี้ไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจาก
ทัว่โลกเลอืกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรบัการทดสอบก าลงัใจและชื่นชมความงามของผนืป่าดินร้อนแห่งเอเชยี 
(รวมค่าบริการขึ้นรถรางและกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) 

 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ใกล้กบัชายแดนจีน ตัง้อยู่บนระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทศันียภาพสองขา้งทาง น าท่านเดนิทางสู่ 
ตลาดกก๊เล๊ียว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดทีอ่ยู่ตดิชายแดน ระหว่างเวยีดนามและจนี จงัหวดัลาวไก ทีน่ี่จะมี
สนิค้าทัง้ของเวยีดนามและของจนีให้นักท่องเที่ยวได้เลอืกซื้อ อาทเิช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเดก็ และสนิค้าอกี
มากมายหลายอย่าง ดา้นหน้ากจ็ะมผีลไม ้ของสด ขายอยู่ดว้ย นกัท่องเทีย่วสามารถเลอืกชมและชมิผลไมส้ดๆ ไดท้ี่
ตลาดแห่งนี้ นอกจากนี้ยงัสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั LAO CAI ROYAL HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY3 เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวนัตก – เจดียเ์ฉินกว๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอก
เซิน – ถนน 36 สาย                                                                        (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชม

บรรยากาศธรรมช่าตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 



 

ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อตามอธัยาศยั   น าท่านเดนิทางไปชม เจดียเ์ฉินก๊วก เป็น
เจดยีท์ีส่ าคญัและเก่าแก่ของชาวเวยีดนาม ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องวดัเฉินก๊วกเป็นวดัทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงใกล้กบัทะเลสาบ
ตะวนัตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและ
เวยีดนาม มคีวามสูง ทัง้หมด 11 ชัน้ แต่ละชัน้จะมีลกัษณะเหมอืนกนั จากชัน้ล่างถงึชัน้บน ต่างเพยีงจะมขีนาดเลก็
ลงตามความสูงทีช่่องหน้าต่างของแต่ละชัน้จะเป็นทีป่ระดษิฐานของประตมิากรรมพระพุทธรูปอมติาภพุทธเจา้ ตาม
ความเชื่อของพุทธมหายาน ซึง่มองเหน็เด่นชดัจากภายนอก ไล่เลยีงขึน้ไปตรงกนั ตวัเจดยีก์่อสรา้งดว้ยอฐิสแีดง ชัน้
ล่างดา้นหน้าจะมแีท่นส าหรบัให้นักท่องเทีย่วบูชา ภายในมจีารกึประวตัคิวามเป็นมาทัง้ของเจดยี์และพระศรศีากย
มุนีปางปรนิิพพานทีท่ าดว้ยทองค า  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบ
น ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวนัตก มคีวามยาวของชายฝัง่ 17 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของเมอืงหลวงและเป็นสถานที่ๆ  นิยมส าหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ มสีวนรอบๆ ทะเลสาบทีด่งึดูดชาวบา้นหลายคน
และนกัท่องเทีย่วทีก่ าลงัมองหาการพกัผ่อนจากเมอืงทีวุ่่นวาย 

 

 

น าทานสู่จุดใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ น าท่านไปชม วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย
ศาลเจา้โบราณ และขา้งๆ ศาลเจา้มอีาคารหลงัเลก็ๆ ทีม่เีต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึง่เป็นเต่าทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่ง



 

นี้ ภายในวดัยงัมตีะพาบศกัดิส์ทิธิร์วมทัง้อานุสาวรยีข์อง ตรนัควอ็กตวน ซึง่เป็นแม่ทพัเอกในการต่อสูก้บักองทพัมอง
โกลและขบัเคลื่อนทพัมองโกลกลบัไปไดส้ าเรจ็เมื่อปี ค.ศ.1257 วดัหงอ็กเซนิ หรอืวดัเนินหยก เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึ่ง
ทีส่ าคญัมากๆของเมอืงฮานอยสะพานสแีดงนัน้เป็นสะพานไมท้ีม่นีักท่องเทีย่วทีม่าทวัรเ์วยีดนามทีเ่ป็นคู่รกัมกัจะมา
ถ่ายรูปพรเีวสดิ้งกนัที่นี่ เมื่อผู้ที่มาทวัร์เวยีดนามขา้มสะพานไปกจ็ะเขา้สู่ประตูวดั ภายด้านในนัน้จะมตีะพาบอยู่ 1 
ตวั ทีส่ต๊าฟไวป้ระวตัแิละความเป็นมานัน้กล่าวไวว้่า ทะเลสาบแห่งนี้มตีะพาบทัง้หมด 2 ตวั อกีตวัหนึ่งยงัมชีวีติอยู่
และอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ี 
 

น าท่านอสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่านทีม่สีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ 

ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 
เท่ียง บริการขนมปังเวียดนาม   

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

20.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  เที่ยวบินที่ FD645 ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

22.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

09 – 11 กนัยายน 2565 13,999 2,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 13,999 2,500 

23 – 25 กนัยายน 2565 13,999 2,500 

30 กนัยายน  – 02 ตุลาคม 2565 13,999 2,500 

12 – 14 ตุลาคม 2565 14,999 2,500 

14 – 16 ตุลาคม 2565 15,999 2,500 

21 – 23 ตุลาคม 2565 15,999 2,500 

28 – 30 ตุลาคม 2565 13,999 2,500 

04 – 06 พฤศจิกายน 2565 13,999 2,500 

11 – 13 พฤศจิกายน 2565 13,999 2,500 

18 – 20 พฤศจิกายน 2565 13,999 2,500 

25 – 27 พฤศจิกายน 2565 13,999 2,500 

04 – 06 ธนัวาคม 2565 15,999 2,500 

09 – 11 ธนัวาคม 2565 15,999 2,500 

16 – 18 ธนัวาคม 2565 13,999 2,500 



 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2566 19,999 2,500 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2566 19,999 2,500 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

   
ข้อส าคญั  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องโดยมีน ้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบิน
ได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงือ่นไขของสายการบนิ) **  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 



 

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
- ค่าเบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 10,000 USD 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านกัในเวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าตรวจ RT PCR ท่ีไทยก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ATK(มีใบรบัรอง) ก่อนเดินทาง 24 ชม. อย่างใดอย่างหน่ึง    
 

เง่ือนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยืนยนัการจอง 1 วนั โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่
ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า 



 

กรณีที่มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษ
จ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่ว่าส่วนใน
สว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 46 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 60 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31-45 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั  ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ
หรอืกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จาก
ไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 
 
 



 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว



 

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน
บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่าย
แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นตามมา และ 
จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่ง เอกสารมาที่
บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย
ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 



 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


