UPDATE 05/03/2020

รหัสโปรแกรม : 16722 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

HAN12 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (3D2N)
สายการบิน THAI LION AIR (SL)

UPDATE 05/03/2020

บินด้ วยสายการบิน ไทยไลอ้ อนแอร์ (SL) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
SL 180
SL 185

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

07.10 – 09.05
20.45 – 22.45

**โหลดกระเป๋าสั มภาระโดยนา้ หนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย - เมืองซาปา – นา้ ตกสี เงิน – ตลาดซาปา
(-/L/D)
04.00น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อง กรุ ง เทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR โดยมี
เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรั บ อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็ คอิ น และ หัวหน้าทัวร์ ใ ห้
คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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07.10น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR

เทีย่ วบินที่ SL 180
09.05น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระ

เทีย่ ง

เรี ยบร้อย ... นาท่านออกจาก เมืองฮานอย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื่ อ
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลา 4-5 ชัว่ โมงโดยประมาณ เมืองซาปา เป็ นเมืองเล็กๆ แห่ งนี้ เริ่ มต้น
เป็ นเมืองแห่ งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่ งปกครองเวียดนามอยูใ่ นขณะนั้นได้มาสร้ างสถานี บนภูเขาขึ้นในปี
พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่ มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่ วงวันหยุดเป็ นประจา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่ ม
เป็ นที่ รู้จกั กันในหมู่ นัก ท่องเที่ ยว จึ งท าให้ปั จจุ บนั ที่ นี่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่า งมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว
บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณนี้ ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่
เขาที่ ทอดตัวอย่างมี เสน่ ห์ นอกจากนี้ ยงั มี เทื อกเขาฟานสี ปัน ที่ สูงที่ สุดในอิ นโดจี นที่ ความสู ง 3,143 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล จากนั้นนาท่านชม นา้ ตก Silver Water Fall (น้าตก ThacBac) น้ าตกสี เงินที่ข้ ึนชื่ อในเมืองซา
ปาหลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนี ยภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วย
เทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุด
ในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ นนี้ เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน

SILVER WATER FALL
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ค่า

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่ งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้ อขายกันอย่างมีสีสัน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!!ชาบูหม้ อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์ แดง DALAT

พักที่ HOLIDAY SAPA HOTEL / CHAPA DEW BOUTIQUE SAPA HOTEL
โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 2
เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา - นั่งกระเช้ าขึน้ ยอดเขาฟาน
ซิปัน – เมืองลาวไก (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัต๊ กัต๊ หรื อ CAT CAT VILLAGE หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่ บา้ นนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดิ นทางไปหมู่บา้ นก๊า ตก๊าต สามารถ
เดินทางเท้าหรื อนัง่ รถยนต์ก็ได้ ในกรณี ที่นงั่ รถยนต์ รถนาเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บา้ นกัต๊ กัต๊ และจากนั้น
จึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่ งเป็ นถนนของหมู่บา้ นเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ บบมีความสุ ขของประชาชน
ชาวเขาพื้นเมือง ที่พ่ งึ พาธรรมชาติในการดาเนินชีวติ อันเรี ยบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบา้ นเรื อนของชาวเขาที่
เปิ ดร้านวางจาหน่ายสิ นค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว

CAT CAT VILLAGE
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นาท่าน นั่งรถรางใหม่ สุด (รวมค่ ารถรางและกระเช้ า) จากสถานี ซาปา สู่ สถานีกระเช้ า เพื่อขึ้น ยอดเขา

ฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง
ถึงสถานีกระเช้า นาท่ านนั่งกระเช้ าไฟฟ้ า เพื่อขึ้นสู่ ฟานซิ ปันยอดเขาสู งสุ ดแห่ งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด
จีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่ งอินโดจีน ” สู งที่สุดในอินโดจีนบนความสู งจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร การเดินเท้าสู่ ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะ
ผูพ้ ิสมัยการเดินป่ าจากทัว่ โลกเลือกเป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับการทดสอบกาลังใจและชื่ นชมความงามของผืน
ป่ าดินร้อนแห่งเอเชีย

FANSIPAN

เทีย่ ง

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซี ปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุ งซึ่ งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษทั ฯจะทาการคืนเงินค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณี ที่ไม่ได้ข้ ึนกระเช้าฟานซี ปัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องลาวไก (ใช้เวลาเดิ นทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
ทัศนียภาพสองข้างทาง นาท่านเดินทางสู่ ตลาดก๊ กเลีย๊ ว (COC LEU MARKET) เป็ นตลาดที่อยูต่ ิดชายแดน
ระหว่างเวียดนามและจีน จังหวัดลาวไก ที่ นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที่ ยวได้เลื อกซื้ อ
อาทิเช่ น เสื้ อผ้า กระเป๋ า ของเล่นเด็ก และสิ นค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ ของสด ขายอยูด่ ว้ ย
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้ นอกจากนี้ ยงั สามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝากได้อีก
ด้วย
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ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Hotel Lao Cai โรงแรมระดับ 4 ดาวหรื อ
เทียบเท่ า

DAY 3
เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหงอกเซิน – อิสระช้ อปปิ้ ง
ถนน 36 สาย – โชว์ หุ่นกระบอกนา้ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลัง จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องฮานอย เดิ นทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาการเดิ นทางประมาณ 5
ชัว่ โมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติท้ งั 2 ข้างทางและวิถีชีวติ ของชาวเวียดนาม

HANOI

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!!เซนบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ
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SEN RESTAURANT HANOI

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ นาท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ข้ามไปสู่ เกาะหยกชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ
ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นเต่าที่อาศัยอยู่ใน
ทะเลสาบแห่ งนี้ ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ์ สิทธิ์ รวมทั้งอานุ สาวรี ยข์ อง ตรันคว็อกตวน ซึ่ งเป็ นแม่ทพั เอกในการต่อสู ้กบั
กองทัพ มองโกลและขับ เคลื่ อนทัพ มองโกลกลับไปได้ส าเร็ จ เมื่ อปี ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซิ น หรื อวัดเนิ นหยก เป็ นอี ก
สัญลักษณ์หนึ่งที่สาคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสี แดงนั้นเป็ นสะพานไม้ที่มีนกั ท่องเที่ยวที่มาทัวร์ เวียดนามที่เป็ นคู่รัก
มักจะมาถ่ายรู ปพรี เวสดิ้งกันที่นี่ เมื่อผูท้ ี่มาทัวร์ เวียดนามข้ามสะพานไปก็จะเข้าสู่ ประตูวดั ภายด้านในนั้นจะมีตะพาบอยู่ 1
ตัว ที่สต๊าฟไว้ประวัติและความเป็ นมานั้นกล่าวไว้ว่า ทะเลสาบแห่ งนี้ มีตะพาบทั้งหมด 2 ตัว อีกตัวหนึ่ งยังมีชีวิตอยู่และ
อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่ งนี้ จากนั้นนาท่าน อิสระช้ อบปิ้ งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลื อกสรรมากมาย
กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า ของที่ ระลึ กต่า งๆ ฯลฯ นาท่านชม การแสดงระบาหุ่ นกระบอกน้า ศิลปะกรรมประจาชาติ
เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิ ดหุ่ นกระบอก (เชิ ดจากในน้ าผสมผสาน
กับเสี ยงบรรเลงของเครื่ องดนตรี เวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นาเสนอเรื่ องราวในชี วิตประจาวัน ประเพณี
วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
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WATER PUPPET SHOW

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
20.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 185

22.45 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ
****************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
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กาหนดการเดินทาง

03 – 05 เมษายน
10 – 12 เมษายน
17 – 19 เมษายน
24 – 26 เมษายน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ห้อง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
เพิ่ม
อัตราท่าน
12 ปี )
12 ปี )
อัตรา ห้องละ
ละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
เดือน เมษายน 2563

ไม่ใช้ตั ๋ว
เครื่องบิน
อัตรา
ท่านละ

11555

11555

11555

2500

6900

15555

15555

15555

2500

6900

11555

11555

11555

2500

6900

11555

11555

11555

2500

6900

เดือน พฤษภาคม 2563
01 – 03 พฤษภาคม
08 – 10 พฤษภาคม
22 – 24 พฤษภาคม

11999

11999

11999

2500

6900

9999

9999

9999

2500

6900

9999

9999

9999

2500

6900

เดือน มิถนุ ายน 2563
05 – 07 มิถนุ ายน
10 – 12 มิถนุ ายน
26 – 28 มิถนุ ายน

9999

9999

9999

2500

6900

11555

11555

11555

2500

6900

11555

11555

11555

2500

6900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(INFANT) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่านที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 3,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบินและไม่มีเตียง)
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิ ดขึน้ จากท่าน เป็ นจานวนเงิ น 3 USD / ท่าน / ร้าน

UPDATE 05/03/2020

UPDATE 05/03/2020

UPDATE 05/03/2020

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีต่ ามที่
ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่
เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการ
บิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุ เทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือ สัมภาระใหญ่เ กินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณ าทาการจองล่ ว งหน้ าอย่างน้ อ ย 30 วัน ก่ อ นออกเดินทาง พร้อ มชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งั ่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิ เศษ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลกู ค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจานวน 100%
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เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การทั้งหมด
 ** ยกเว้น กรณีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์แจ้ งไม่ น้อยกว่ า 50 วันก่ อนวันเดินทาง **
ทั้ง นี้ ทางบริ ษ ัท จะหั ก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ด้จ่ า ยจริ ง จากค่ า บริ ก ารที่ ช าระแล้ว เนื่ อ งในการเตรี ย มการจัด การน าเที่ ย วให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า ฯลฯ
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทาง น้ อยกว่า 15 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริ การใดๆ
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่ น สถานทู ต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 **ในกรณีทตี่ ัดกรุ๊ ปหน้ าร้ านหรื อกรุ๊ ปเหมา หากมีการยกเลิก ขออนุญาตเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง**
 กรณี ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลงผูเ้ ดิ นทาง (เปลี่ ยนชื่ อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง ขึ้นอยูก่ บั สายการบิน กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆทีท่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ ึนต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้
หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์ มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษทุก
ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 กรณี ที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่ อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง
กรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาล สภาพ
ภู มิ กาศ และ ตารางบิ นของท่า อากาศยานเป็ นสาคัญเท่ านั้น สิ่ งส าคัญ ท่ า นจาเป็ นต้องมาถึ ง สนามบิ นเพื่ อเช็ ค อิ นก่ อน
เครื่ องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง โดยในส่ วนนี้หากเกิดความเสี ยหายใดๆบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
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 กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดิ นทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบิ นเพื่อจัดเตรี ยมล่ วงหน้า กรณี มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
 กรุ ณาส่ งรายชื่ อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดิ นทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงิ นกรณี ที่ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่ งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์ น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่ อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่ วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณี พิเศษ
 ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลู กค้าที่ ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทิปถื อเป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิสาหรับนักท่องเที่ ยวที่เดิ นทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องหวังสิ นน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่ องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ
ปิ ดเร็ วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่ เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบน
หิ มะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสู ง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดิ นบนหิ มะได้ แว่นกันแดดควร
เมื่อแสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดู กาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่ องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่ส ามารถขอรั บเงิ นคื นได้ในบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งที่ ท่า นไม่ ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
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ระหว่างเดิ นทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 กรณี ที่ท่านถู กปฎิ เสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่ น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน
หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดูแล
หนังสื อเดิ นทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดี อยูต่ ลอดเวลา ขณะเดิ นทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้ อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด
เพื่ อยืนยันการเปลี่ ย นแปลงข้อมู ลหนัง สื อเดิ นทาง หากท่า นได้ส่ งเอกสารมาที่ บริ ษทั เรี ยบร้ อยแล้ว กรณี ที่ย งั ไม่แ (ตัว๋
เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออกก่อนออกเดิ นทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
 เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่าน
ได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา
ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
 กรณี ที่ท่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งทั้งสิ้ น
 ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 มัคคุ เทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
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 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง
, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริ ษทั
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านต้องการ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

**เมื่อท่ านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้ วทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้ เราบริการ **
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