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วันแรก
04.00
07.45
09.35

เที่ยง

เย็น
พักที่

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน
ชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
(-/L/D)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ C สายการบิน ไทย์ แอร์เวย์ TG โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ TG560 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย
นาท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้าทะเล
ปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็ นตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชม.)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลั งจากนั้ นน าท่ านเดิ นทางต่ อสู่ เมื องซาปา ใช้ เวลาเพี ยง 45 นาที เมื องซาปา เป็ นเมื องเล็ กๆ แห่ งนี้ เริ่ มต้ นเป็ นเมื องแห่ งการ
พั กผ่ อนเมื่ อครั้ งที่ ฝรั่ งเศสซึ่ งปกครองเวี ยดนามอยู่ ในขณะนั้ นได้ มาสร้ างสถานี บนภู เขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากนั้ นจึ งเริ่ มมี
ชาวต่างชาติมาพั กผ่ อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จั กกันในหมู่ นักท่ องเที่ ยว จึงท าให้
ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ใน
ซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโด
จีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้าทะเล

นาท่านชม หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้ านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่ งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่ ง
รถยนต์ รถนาเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัส
กับวิถี ชีวิ ตความเป็ นอยู่ แบบมี ความสุ ขของประชาชนชาวเขาพื้ นเมื อง ที่ พึ่ งพาธรรมชาติ ในการดาเนิ นชีวิ ตอั นเรียบง่ าย ตลอดการ
เดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถนาสิ่งของ
ไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม โดยเฉพาะมาม่า เป็นต้น)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย อิสระท่านเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท มีสินค้าให้ท่านเลือก ช้อปปิ้ ง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สอง
เช้า

เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย (B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนาท่าน นั่งรถรางเมืองซาปา สู่สถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า จากนั้นนาท่านสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอด
เขา ซึ่ งเปรียบเสมือน "หลังคาอิ นโดจี น" เป็ นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่ สุดในเอเชี ย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานี
สุดท้ายอยู่ สูงจากระดั บน้าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น้าตกสีเงิน และ หมู่
บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่ สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม
เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
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เย็น
พักที่
วันที่สาม
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาทานเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้าแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ.
1553 โดยใช้ชื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้เมื่อตกเป็น
ส่วนหนึ่ของอินโดจีนฝรั่งเศส ฮานอยจึ งกลับมาเป็ นเมืองหลวงอย่ างเป็ นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้ รับเอกราชในปี
พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519
จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าบน ถนน
36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋า
ก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือเทียบเท่า
จั ตุ รั สบาดิ งห์ – สุ สานโฮจิ มิ นห์ – เมื องนิ งบิ งห์ – ล่ องเรื อนิ งห์ บิ งห์ หรื อ ฮาลองบก – เมื องฮาลอง – ตลาดฮาลอง
ไนท์มาร์เก็ต
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้ นน าท่ านเดิ นทางไป จั ตุ รั สบาดิ งห์ ลานกว้ างที่ ประธานาธิ บดี โฮจิ มิ นห์ ได้ อ่ านค าประกาศอิ สรภาพของเวี ยดนามพ้ นจาก
ฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี
นาท่านชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว (ถ่ายรูปด้านนอกเท่านั้น)

หลั งอาหารเช้ าน าท่ านเดิ นทางสู่ เมื อง เมื องนิ งบิ งห์ เมื องเก่ าแก่ ที่ มี ความโดดเด่ นทางธรรมชาติ มี พื้ นที่ ชุ่ มน้ าในอาณาเขตอั น
ไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่า และนาข้าวล้อมรอบด้วย
ยอดเขา99 ยอด จึงถื อกั นว่าเป็ นเมื องศั กดิ์สิ ทธิ์ คณะปฏิ วัติของโฮจิ มินห์ก็ ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่ นี่เป็นแห่ งแรกในการศึก เดียน
เบียนฟู ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางราวๆ 2 ชั่วโมง)

VN-5404 HAN06

Page : 4

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้าแดง
ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้า และยัง
ถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทาให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่ นฐานของมนุษย์
สมัย โบราณ ทาให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นาท่านลงเรือล่องไปตามสายธาร
แห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพ
ที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่ านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ล่องผ่าน
ท้องน้า และถ้าต่างๆภายในบริเวณท่านจะได้ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนา
บ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป ความประทับใจที่ ได้จากการมาเที่ยวชม เป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง
ของเวียตนาม ทิ วทั ศน์ ความสวยงามของที่ นี้ ได้ รับการรังสรรค์ จากธรรมชาติ ล้วนๆ และยั งเป็ นสถานที่ ใช้ ถ่ายท าภาพยนต์ KONG
SKULL ISLAND
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

เย็น
พักที่

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม
สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใช้เวลาราวๆ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
จากนั้นอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งและเลือกซื้ อสินค้าที่ ตลาดฮาลอง ไนท์ มาร์เก็ ต มีสินค้ าพื้ นเมืองเวียดนามและสินค้ าจากจี นให้
ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสาหรับซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม
ฯลฯ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
SEA STAR HOTEL /CITY BAY PALACE HOTEL / KENNY HOTEL หรือเทียบเท่า
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เช้า

เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านล่องเรือ อ่าวฮาลอง เบย์ เชิญท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์ แบบของอ่าวฮาลอง จนทาให้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูน
รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้ อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา อ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วย
เกาะเล็ก เกาะน้อยจานวนกว่า 1,000 เกาะ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ทานซีฟู๊ดบนเรือ (10)
จากนั้นนาท่านชม ถาสวรรค์ ภายในถ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสัน ทาให้มองเห็นเป็นรูปทรงต่ างๆ
กันไปตามจินตนาการ เช่ น มั งกร หงส์ เต่ า เสือ นกกระเรียน คู่รัก ฯลฯ และกลับไปขึ้นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อย
ใหญ่ ที่ มีรูปทรงประหลาดกระจั ดกระจายอยู่ พันกว่าเกาะในอ่าว ซึ่ งยูเนสโก้ประกาศให้ เป็นมรดกโลกเมื่ อ 17 ธันวาคม 2537และไฮ
ไลท์ของที่นี่เรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ เกาะไก่ชน

เย็น

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอยผ่านทางเส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางราวๆ 3-4 ชั่วโมง)
บริการอาหารด้วยเป็นขนมปัง BANH MI ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ (11)
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20.45
22.35

จากนั้นเดินทางกลับ เมืองฮานอย เข้าสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
นาท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG565 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
……………………………………………………………………………………….

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครังก่อนทาการออกตั๋วเนือ
่ งจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

22 – 25 สิงหาคม 2562

13,999

12 – 15 กันยายน 2562

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง/ไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ากว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

13,999

3,500

10,999

14,999

14,999

3,500

10,999

26 – 29 กันยายน 2562

14,999

14,999

3,500

10,999

11 – 14 ตุลาคม 2562

16,999

16,999

3,500

12,999

17 – 20 ตุลาคม 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

24 – 27 ตุลาคม 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

07 – 10 พฤศจิกายน 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

21 – 24 พฤศจิกายน 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

05 – 08 ธันวาคม 2562

16,999

16,999

3,500

12,999

12 – 15 ธันวาคม 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

19 – 22 ธันวาคม 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563
*เพิ่มพีเรียด*

18,999

18,999

4,000

12,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั๋ว ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วน
ก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทังหมด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนามันที่ยังมิได้ชาระ ค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านัก ท่องเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับ เงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจาก
ค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3.

การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด

4.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วั นจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิ น ทางในกรณี ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วร่ ว มเดิ น ทางน้ อ ยกว่ า 15 ท่ า น โดยจะแจ้ ง ให้ กั บ
นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงิน
มัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับ ราคาค่าบริการเพิ่ มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่ า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือ ตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้คาสั ญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่ มีเอกสารลงนามโดยผู้ มี
อานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิ น 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึนไปบนเครื่องบินดังนี แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติด
ตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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