HBT 9190060 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (3D2N)
สายการบิน THAI LION AIR (SL)

บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ขึน. เครือ2 งที2สนามบินดอนเมือง (DMK)

SL 180
SL 185

DMK(กรุงเทพ) – HAN(ฮานอย)
HAN(ฮานอย) – DMK(กรุงเทพ)

;<.40 – 09.30
@;.2; – @@.20

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ( ชิน) และ ถือขึนเครือ' งบินได้นําหนักไม่เกิน + ก.ก. **

กรุงเทพฯ (สนามบิ นดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบิ นนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – นํ.าตก
สีเงิ น – ตลาดซาปา (-/L/D)
;F.30น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร ชัน 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิ น THAI LION AIR โดย
มีเจ้าหน้าทีข' องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์
ให้คาํ แนะนําเพือ' เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

วันที2 1

;<.40น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR
เทีย' วบินที' SL 180

09.30น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้า เมือ งและศุ ล กากร รับ กระเป๋ าสัม ภาระ
เรียบร้อย ...นํ าท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื'อเดินทางเข้า
สู่ เมืองลาวไก ใกล้กบั ชายแดนจีน ตังอยูบ่ นระดับความสูง
จากระดับนํ าทะเลปานกลาง ,BCD เมตร จึงมีอากาศหนาว
เย็นตลอดทังปี ระยะทางประมาณ E+D กิโลเมตร (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ F-C ชม.)

เที2ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื2อ
จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลาเพียง FC นาที เมืองซาปา เป็ นเมืองเล็กๆ แห่งนีเริม' ต้นเป็ น
เมืองแห่งการพักผ่อนเมื'อครังทีฝ' รังเศสซึ
'
ง' ปกครองเวียดนามอยูใ่ นขณะนันได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึนในปี
พ.ศ.EFBC จากนันจึงเริม' มีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจํา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ
และเริม' เป็ น ที'รู้จกั กัน ในหมู่นั ก ท่ องเที'ย ว จึงทํ าให้ปั จจุ บ ัน ที'น'ี ได้รบั ความนิ ย มเป็ น อย่างมาก นอกจาก
บรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที'อ าศัย อยู่บ ริเวณนี ก็มีวิถีชีวิต ที'น่ าสนใจ พืนที'ในซาปาเต็ม ไปด้ว ยนา
ขันบันไดท่ามกลางทีล' าดไหล่เขาทีท' อดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนียังมีเทือกเขาฟานสีปัน ทีส' งู ทีส' ุดในอินโด
จีน ที'ค วามสูง 3, F3 เมตรจากระดับ นํ าทะเล นํ าท่ านเดิน ทางไปชม นํ. า ตก Silver Water Fall (นํ าตก
ThacBac) นํ. าตกสีเงิ น ทีข' นชื
ึ 'อในเมืองซาปาหลังอาหาร นํ าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทีส' งู ทีส' ุดในซาปา ชม
ทัศ นี ย ภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่ านี ก็ได้ท อดยาวมาจาก
มณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาทีส' งู โดดเด่นทีส' ุดในบรรดายอดอื'นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan)
ของเทือกเขาหว่างเหลีย' นเซินนี เป็ นยอดเขาทีส' งู ทีส' ดุ ในแถบอินโดจีน

คํา2

บริ การอาหารคํา2 ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิ เศษไวน์ แดง DALAT
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึงมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีออกมาจับจ่ายซือขายกันอย่างมีสีสนั

พักที2

HOLIDAY SAPA /CHAPA DEW BOUTIQUE SAPA HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที2 2
เช้า

เที2ยง

เมืองซาปา – หมู่บา้ นชาวเขากัตกั
c ตc – นัง2 รถรางเมืองซาปา – นัง2 กระเช้าขึน. ยอดเขาฟานซีปัน – เมือง
ลาวไก (B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัตกั
c ตc หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวิถชี วี ติ ความ
เป็ นอยูข่ องชาวเขาในหมูบ่ า้ นนี และชมแปลงนาข้าวแบบขันบันได การเดินทางไปหมูบ่ า้ นก๊าตก๊าต สามารถ
เดินทางเท้าหรือนัง' รถยนต์กไ็ ด้ ในกรณีทน'ี ัง' รถยนต์ รถนํ าเทีย' วจะพาทุกท่านมาทีห' น้าหมู่บา้ นกัตกั
W ตW และ
จากนันจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึง' เป็ นถนนของหมู่บา้ นเพื'อสัมผัสกับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่แบบมีความสุข
ของประชาชนชาวเขาพืนเมือง ทีพ' ง'ึ พาธรรมชาติในการดําเนินชีวติ อันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมี
บ้านเรือนของชาวเขาทีเ' ปิ ดร้านวางจําหน่ายสินค้าพืนเมือง ของทีร' ะลึกแก่นกั ท่องเทีย' ว

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน นัง2 รถรางใหม่สดุ จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้า เพื'อขึน ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ
E กิโลเมตร ท่านจะได้สมั ผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นําท่านนัง'
กระเช้าไฟฟ้ า เพื'อขึนสูฟ่ านซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมภิ าคอินโดจีนจนได้รบั การกล่าวขาน
ว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงทีส' ุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับนํ าทะเลปานกลาง 3, F3 เมตร การเดิน
เท้าสูย่ อดเขาแห่งนีไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางทีค' อ่ นข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ สิ มัยการเดินป่ า
จากทัวโลกเลื
'
อกเป็ นจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื'นชมความงามของผืนป่ าดินร้อน
แห่งเอเชีย

คํา2
พักที2

วันที2 3
เช้า

เที2ยง

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุงซึง' จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะทําการคืน
เงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ ,DDD บาทค่ะ ในกรณีทไ'ี ม่ได้ขนกระเช้
ึ
าฟานซีปัน
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัวโมง)
'
ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
ทัศนียภาพสองข้างทาง
บริ การอาหารคํา2 ณ ภัตตาคาร
LAO CAI ROYAL HOTEL / RED RIVER VIEW HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิ ตย์ – วัดหงอกเซิ น– อิ สระช้อปปิ. ง
ถนน ij สาย – โชว์ห่นุ กระบอกนํ.า – กรุงเทพฯ (สนามบิ นดอนเมือง) (B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ C
ชัวโมง)
'
ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทงั E ข้างทางและวิถชี วี ติ ของชาวเวียดนาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
หลังอาหารนํ าทานสู่ใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ นํ าท่านข้าม สะพานแสงอาทิ ตย์ ข้ามไปสู่
เกาะหยกชม วัดหงอกเซิ น วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลัง
เล็กๆ ที'มเี ต่าสต๊ าฟขนาดใหญ่ ซึ'งเป็ นเต่ าที'อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ ^สิท ธิ ^
รวมทังอานุ สาวรียข์ อง ตรันคว็อกตวน ซึ'งเป็ นแม่ทพั เอกในการต่อสูก้ บั กองทัพมองโกลและขับเคลื'อนทัพ
ม
อ
ง
โ
ก
ล
ก
ลั
บ

ไปได้สําเร็จเมื'อปี ค.ศ. EC+ วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก เป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ'งทีส' ําคัญมากๆของเมือง
ฮานอยสะพานสีแดงนันเป็ นสะพานไม้ทม'ี นี ักท่องเทีย' วทีม' าทัวร์เวียดนามทีเ' ป็ นคู่รกั มักจะมาถ่ายรูปพรีเวส
ดิงกันที'น'ี เมื'อผู้ท'มี าทัวร์เวียดนามข้ามสะพานไปก็จะเข้าสู่ประตูวดั ภายด้านในนันจะมีตะพาบอยู่ ตัว
ทีส' ต๊าฟไว้ประวัตแิ ละความเป็ นมานันกล่าวไว้ว่า ทะเลสาบแห่งนีมีตะพาบทังหมด E ตัว อีกตัวหนึ'งยังมีชวี ติ
อยู่และอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี จากนันนํ าท่าน อิ สระช้อบปิ. งถนน 36 สาย มีสนิ ค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสือผ้า รองเท้า ของทีร' ะลึกต่างๆ ฯลฯ นําท่านชม การแสดงระบําหุ่นกระบอก
นํ.า ศิลปะกรรมประจําชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการ
เชิดหุน่ กระบอก (เชิดจากในนําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครือ' งดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะ
ละคร) นํ าเสนอเรื'องราวในชีวติ ประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมือง
หลวงฮานอย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพือ' เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
@;.20น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย' วบินที' SL185

@@.20น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที2จาํ เป็ นต้องออกตั nวภายใน (ตั nวเครือ2 งบิน , ตั nวรถทัวร์ , ตั nวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริษทั ทุกครัง. ก่อนทําการออกตั nวเนื2 องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี2ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯ
ทราบในวันจองทัวร์ทงั . นี. เพื2อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กําหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
r เด็ก @ ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
@-i ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
อัตราท่านละ
20 ปี )
20 ปี )
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน มิถนุ ายน 256@

พักเดี2ยว ไม่ใช้ต ั nว
เพิ2ม เครื2องบิน
อัตรา อัตรา
ห้องละ ท่านละ

07 – 09 มิถน
ุ ายน 62

8,989

8,989

7,989

2,500

6,900

14 – 16 มิถน
ุ ายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

28 – 30 มิถน
ุ ายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 256@

05 – 07 กรกฎาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

12 – 14 กรกฎาคม 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

15 – 17 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

26 – 28 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

29 – 31 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 256@
02 – 04 สงิ หาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

09 – 11 สงิ หาคม 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

12 – 14 สงิ หาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

23 – 25 สงิ หาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 256@
04 – 06 ก ันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

11 – 13 ก ันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

13 – 15 ก ันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

18 – 20 ก ันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

20 – 22 ก ันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

25 – 27 ก ันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

27 – 29 ก ันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 256@
02 – 04 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

04 – 06 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

09 – 11 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

11 – 13 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

2,500

6,900

14 – 16 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

16 – 18 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

21 – 23 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

2,500

6,900

23 – 25 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

2,500

6,900

25 – 27 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

28 – 30 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 256@
01 – 03 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

06 – 08 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

13 – 15 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

15 – 17 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

20 – 22 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

22 – 24 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

27 – 29 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

** อัตรานี. ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ2 น ตามธรรมเนี ยม r,;;; บาท ต่อ ทริ ป
ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง r ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง @ ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง. นี. ท่านสามารถ
ให้มากกว่านี. ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิx ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที2สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ @,y;; บาท **
(ไม่มีที2นัง2 บนเครื2องบิ น และไม่มีเตียง)
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิx อัตรานี. เฉพาะนักท่องเที2ยว ที2ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน. **

อัตราค่าบริการนี. รวม
ค่ า บั ต รโดยสารโดยเครื'อ งบิ น (ตั ว` ) ไป และ กลั บ พร้ อ มคณ ะ ชั นประหยัด (Economy Class) รวมถึ ง ค่ า ภาษี ส นามบิ น
และค่ า ภาษี นํ ามั น ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอั พ เกรด Upgrade หรื อ เปลี' ย นแปลงบั ต รโดยสาร ไม่ ว่ า เที' ย วใด เที' ย วหนึ' ง
กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที' เ ป็ นกรณี พิ เ ศษ โดยอ้ า งอิ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยการจองทั ว ร์ แ บบ ไม่ ใ ช่ ต ั ว` เครื' อ งบิ น ตามที' ต ามที' ต าราง
อัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ' งบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุ ญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ' งบิน โดยมีนํ.าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (r ชิ. น) และ ถือขึน. เครื2องบิ นได้นํ.าหนักไม่

เกิ น < ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจ' ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ' นไขของสายการ
บิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ' กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร' ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต' ่างๆ ตามรายการทีร' ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีใ' นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร' ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ^ในการเปลีย' นแปลงตามความเหมาะสม
ค่ า เบี ยประกั น อุ บ ั ติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางท่ อ งเที' ย วต่ า งประเทศ วงเงิน ประกัน สู ง สุ ด ท่ า นละ 1,000,000 บาท (เงื'อ นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี. ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ทีไ' ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน' ตามธรรมเนียม 1,;00 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง ท่าน รวมไป
ถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง E ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ^ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส' นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก'ี ระเป๋ าสัมภาระทีม' นี ําหนักเกินกว่าทีส' ายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน' ัง' บนเครื'องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการบิน และ รุ่นของ
เครือ' งบินแต่ละไฟล์ททีใ' ช้บนิ ซึง' อาจเปลีย' นแปลงได้อยูท่ ส'ี ายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีส' ายการบินเรียกเก็บเพิม' ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตัว̀เครือ' งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม' 7% และภาษีหกั ณ ทีจ' า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื2อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3D วัน ก่อนออกเดินทาง เนื2 องจากเป็ นทัวร์ราคาโปรโมชันขออนุ
2
ญาติ เก็บเต็มจํานวนและ
ไม่คืนเงิ นในการยกเลิ กไม่ว่ากรณี ใดๆ และตัดทีน' งการจองภายใน
ั'
E วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินในEวันถัดไป
ก่อนเวลา B.DD น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
'
งว่า กรณีทม'ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ^ไป
ตามระบบ ตามลําดับ เนื'องจากทุกพีเรียด เรามีทน'ี งราคาพิ
ั'
เศษจํานวนจํากัด
• กรณีลกู ค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย' นชื'อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง + วัน ขอสงวนสิทธิ ^ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีทไ'ี ม่สามารถ
หาคนมาแทนได้

เงื2อนไขสําคัญอื2นๆที2ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ 'า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้
เดินทางทุกท่านยินดีท'จี ะชําระค่าบริการเพิม' เพื'อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท'จี ะประสานงาน เพื'อให้ทุกท่านเดินทางตาม
ความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ^ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื'อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื'นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าเพื'อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที'เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลา
งานแล้วไม่สามารถเปลีย' นแปลงได้
• กรณีท'ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว̀ภายในประเทศ เช่น ตัว̀เครื'องบิน , ตัว̀รถทัวร์ , ตัว̀รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื'อ
ยืนยันกับเจ้าหน้าที'ก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท'สี ายการ
บินอาจมีการปรับเปลี'ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบิน
ของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน สิง' สําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื'อเช็คอินก่อนเครื'องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
'
โดยใน
ส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ^ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ' กิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท'ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้ อย + วันก่อนการ
เดินทาง หรือตังแต่ทท'ี ่านเริม' จองทัวร์ เพื'อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื'อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม' เติม
ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ^ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ' กิดขึนกับผูเ้ ดินทาง

• กรุณาส่งรายชื'อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห' ลังจากชําระเงินกรณีทท'ี ่านเดินทางเป็ น
ครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีใ' ห้ทราบ
• กรณีทอ'ี อกบัตรโดยสาร (ตัว̀) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ^ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'ง
หากท่านไม่ดาํ เนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือ' ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย C
หรือ + วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ' งบินแบบหมูค่ ณะ (ตัว̀กรุป๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้
จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลีย' นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที'ไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีท'ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดี'ยว
ตามทีร' ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า B เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ' มงเย็นก็จะเริม' มืดแล้ว สถานที'ท่องเที'ยวต่างๆ จะปิ ดเร็ว
กว่าปกติ ประมาณ -E ช.ม. การเดินทางควรเผื'อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท' ่องเทีย' วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื'น

ได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส' ามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื'อแสงแดดกระทบหิมะ
จะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ^เปลีย' นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ล่าช้าของสายการบิน เงือ' นไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทางบริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สําคัญ หากกรณีทจ'ี าํ เป็ นจะต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม' ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื'องจากการเดินทางท่องเทีย' วในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ^
ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ' งที'ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที'
ท่องเทีย' วใดทีไ' ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ^ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วน
หนึ'งให้ทา่ น เนื'องจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
• กรณีทท'ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ^ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ' ะเกิดขึนตามมา และ จะไม่สามารถคืน
เงินค่าทัวร์ทท'ี า่ นชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ'ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส' ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ'ง มีหน้าใดหน้าหนึ'งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้า
หนึ'งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที'ด่าน
ตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ^ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้
อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทําหนังสือเดินทาง
ฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน ด้วย พร้อมกับแจ้งมาที'บริษัทเร็วที'สุด เพื'อยืนยันการเปลี'ยนแปลงข้อมูลหนังสือ
เดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาทีบ' ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย'ี งั ไม่แ (ตัว̀เครื'องบิน) ท่านสามารถเปลีย' นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่
หากออกบัตรโดยสาร (ตัว̀เครื'องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ^ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที'เกิดขึนจริงทังหมด ซึ'งโดย
ส่วนใหญ่ตว̀เครื
ั อ' งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่ละคณะ
• เกี'ยวกับที'นัง' บนเครื'องบิน เนื'องจากบัตรโดยสาร (ตัว̀) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ^ในการ
เลือกทีน' งบนเครื
ั'
'องบิน กรณีลกู ค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส' ดุ ให้ท่านได้นงด้
ั ' วยกัน หรือ
ใกล้กนั ให้มากทีส' ดุ
• ข้อมูลเพิม' เติมเกีย' วกับห้องพักในโรงแรมทีพ' กั เนื'องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพัก
แบบห้องพักเดี'ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละ
แบบอาจจะอยูค่ นละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีท'ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ^ในการคืน
ค่าใช้จา่ ยให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ'งทังสิน
• ขอสงวนสิทธิ ^การเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม' หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ^ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัด
หยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง' ของผิดกฎหมาย ซึง' อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั

• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ^ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิง' ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวน
สิทธิ ^ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีทา่ นลืมสิง' ของไว้ทโ'ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท' า่ นต้องการ
• รายการนีเป็ นเพียงข้อเสนอทีต' อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึ'ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพ' กั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง' อาจจะปรับเปลีย' นตามทีร' ะบุในโปรแกรม

