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ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง (4D3N)
สายการบิน THAI LION AIR (SL)
บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

SL 180
SL 185

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

07.40 – 09.30
20.20 – 22.20

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
ิ
ิ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบนนอยไบ) – เมืองลาวไก –
เมืองซาปา – หมู่บา้ นชาวเขากัตกั
๊ ต๊ – น้าตกสีเงิน – ตลาดซาปา
(-/L/D)
04.30น.

07.40น.
09.30น.

เที่ยง

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิ น THAI LION AIR โดยมี
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็
้
คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้
คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR
เทีย่ วบินที่ SL 180
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนอยไบ เมื องฮานอย ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้ า เมื อ งและศุ ล กากร รับ กระเป๋ าสัม ภาระ
เรียบร้อย ...นาท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่
เมือ งลาวไก ใกล้กบั ชายแดนจีน ตัง้ อยู่บ นระดับ ความสู ง
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาว
เย็น ตลอดทัง้ ปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4-5 ชม.)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็ นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริม่ ต้นเป็ น
เมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ ที่ฝรังเศสซึ
่
่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนัน้ ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึน้ ในปี
พ.ศ.2465 จากนัน้ จึงเริม่ มีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และ
เริม่ เป็ นทีร่ ู้จกั กันในหมู่นกั ท่องเที่ยว จึงทาให้ปัจจุบนั ที่น่ีได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศ
แล้ว บรรดาชาวเขาทีอ่ าศัยอยู่บริเวณนี้กม็ วี ถิ ชี วี ติ ทีน่ ่าสนใจ พืน้ ทีใ่ นซาปาเต็มไปด้วยนาขันบั
้ นไดท่ามกลางที่
ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ ห์ นอกจากนี้ยงั มีเทือกเขาฟานสีปัน ทีส่ ูงทีส่ ุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143
เมตรจากระดับน้ าทะเล นำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บำ้ นชำวเขำ Cat Cat Village หมู่บำ้ นชำวเขำเผ่ำม้งดำ ชมวิถีชีวิต
ควำมเป็ นอยู่ข องชำวเขำในหมู่ บ ้ำ นนี้ และชมแปลงนำข้ำวแบบขั้น บัน ได ที่ ส วยงำมกว้ำงสุ ด ลู ก หู ลู ก ตำ
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงไปชมน้ ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสี เงิน ที่ข้ นึ ชื่อในเมืองซำปำ
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คา่
พักที่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิ เศษไวน์ แดง DALAT
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสนั
HOLIDAY SAPA โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

่
าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย –
วันที่ 2 เมืองซาปา – นัง่ รถรางเมืองซาปา – นังกระเช้
ช้อปปิ้งถนน36สาย
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน นัง่ รถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้า เพื่อขึน้ ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ
2 กิโลเมตร ท่านจะได้สมั ผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นาท่านนัง่
กระเช้าไฟฟ้ า เพื่อขึน้ สู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมภิ าคอินโดจีนจนได้รบั การกล่าวขานว่า
“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงทีส่ ุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเท้าสู่
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เที่ยง
คา่

พักที่

ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางทีค่ ่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ สิ มัยการเดินป่ าจาก
ทัวโลกเลื
่
อกเป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับการทดสอบกาลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่ าดินร้อนแห่ง
เอเชีย
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะทาการคืน
เงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีทไ่ี ม่ได้ขน้ึ กระเช้าฟานซีปัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางโดยประมาณ 5 ชัวโมง)
่
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ย่านถนน 36 สาย ทีข่ ายสินค้าหลากหลายประเภท ทัง้ ของที่ระลึก ของกิน
ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋ าก๊อ ปปี้ ย่ีห้อต่ างๆ เช่น Samsonite,
Kipling, Roxy, Billabong
CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

ิ ิ
ิ ิ
วันที่ 3 เมืองฮานอย – เมืองนงบงห์ – ล่องเรือนงบงห์ หรือ ฮาลองบก – ถา้ ตามก๊ก – เมืองฮาลอง –
ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิ งบิ งห์ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2
ชัวโมง)
่
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทงั ้ 2 ข้างทางและวิถชี วี ติ ของชาวเวียดนาม
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิ งห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตงั ้ อยู่ทางตอนใต้ของ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าแดง ในจังหวัดนิงบิง่ ห์ เป็ นพื้นที่ท่มี ที งั ้ ภู มทิ ศั น์ อนั งดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ า
หลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ า และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทาให้สถานทีแ่ ห่งนี้งดงามน่ า
ชม และยังมีร่อ งรอยทางโบราณคดีท่เี ผยให้เห็นการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุ ษย์สมัย โบราณ ทาให้สถานที่แห่งนี้
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นาท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่
ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั ง่ แม่น้ า ซึ่งมีค วามย าวหลาย
กิโลเมตร ภาพทีป่ รากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้ หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์
เพลิดเพลินกับการ นัง่ เรือ ล่องผ่านท้องน้ า และถ้ าต่างๆภายในบริเวณท่านจะได้ ชมทัศนียภาพของภู เขา
น้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็ นทุ่งนาบ้างทุ่ง หญ้าคาบ้างสลับกันไป ความประทับใจที่
ได้จากการมาเที่ยวชม เป็ นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติท่สี วยงามมากแห่งหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศน์
ความสวยงามของที่น้ีได้รบั การรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ และยังเป็ นสถานที่ใช้ถ่ายทาภาพยนต์ KONG
SKULL ISLAND
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เที่ยง

คา่
พักที่

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดินทางชืน่ ชมธรรมชาติ
ผ่า นชนบทของเวีย ดนาม สองฝั ง่ ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น นาข้าวสีส ัน สวยงามต่ างกัน ไปตามฤดู ก าล ระยะทาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมงครึ
่
ง่ ) ระหว่างทางแวะ ร้านยา จากนัน้ อิสระให้
ทุกท่านช้อปปิ้ งและเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต มีสนิ ค้าพืน้ เมืองเวียดนามและสินค้าจากจีน
ให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสาหรับซื้อเป็ นของฝาก เช่น กระเป๋ าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า
ผ้าพันคอ เสือ้ ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
SEA STAR HALONG HOTEL / KENNY HALONG HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ล่องเรือชมทัศนี ยภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถา้ นางฟ้ า – หมู่บา้ นชาวประมง – เมืองฮานอย –
ร้านหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่ าเรืออ่ าวฮาลองเบย์ เพื่อ ล่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาติท่สี รรค์สร้างด้วย
ความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รบั การ
ประกาศเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่าน
จะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ ทัง้ เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นาท่านชม ถา้ นางฟ้ า ชมหินงอก
หินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิง่ นักถ้าแห่งนี้เพิง่ ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มกี ารประดับ
แสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้าซึ่งบรรยากาศภายในถ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่เี สริมเติม
แต่งโดยมนุ ษย์แสงสีท่ลี งตัวทาให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทัง้ รูปมังกรเสาค้าฟ้ าพระพุทธรูปศิว
ลึงค์ ชม แพชาวประมง ซึ่งเป็ นวิถชี วี ติ ของชาวฮาลองจะสร้างแพทาเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยและมีกะชังไว้สาหรับเลีย้ ง
สัตว์ทะเลเช่นกุง้ หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากทีน่ ่ไี ด้นาท่า นชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่า
เป็ นสัญ ลักษณ์ ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็ น เกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้ าเข้าหากันคล้ายๆกับ ไก่ห รือนก
แล้วแต่จนิ ตนาการของแต่ละท่าน

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารซีฟ้ ดู บนเรือ+พิ เศษไวน์ แดง DALAT
ถึงท่าเรือฮาลองเบย์ นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชัวโมง)
่
ระหว่าง
ทางแวะให้ท่านได้เลือกชม โรงงานหยก
เหมาะสมแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่ วบินที่ SL185
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ

20.20น.
22.20น.
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** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริษทั ทุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ไม่ใช้ต ั ๋ว
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
พักเดี่ยว
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
เครือ่ งบิน
2-3 ท่าน
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่ (เด็กอายุไม่
อัตรา
อัตราท่านละ
อัตรา ห้องละ
เกิน 12 ปี )
เกิน 12 ปี )
ท่านละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562

11 – 14 สิงหาคม 62

13,989

13,989

12,989

3,500

8,900

25 – 28 สิงหาคม 62

13,989

13,989

12,989

3,500

8,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562
01 – 04 กันยายน 62

14,989

14,989

13,989

3,500

8,900

15 – 18 กันยายน 62

14,989

14,989

13,989

3,500

8,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562
20 – 23 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

3,500

8,900

25 – 28 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

3,500

8,900

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562
03 – 06 พฤศจิกายน 62

13,989

13,989

12,989

3,500

8,900

10 – 13 พฤศจิกายน 62

13,989

13,989

12,989

3,500

8,900

17 – 20 พฤศจิกายน 62

13,989

13,989

12,989

3,500

8,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,200
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ
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(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ไม่มีเตียง ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,500 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากท่าน เป็ นจานวนเงิน 3 USD / ท่าน / ร้าน
อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD.
(เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่
เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ
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
✓ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใ น
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 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 าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
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× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการ
ยกเลิ ก ภายหลัง ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการคื น มัด จ าทัง้ หมด เนื่ องจากทางบริ ษัท ฯ ได้ ช าระค่ าตัว๋
เครื่องบิ นเต็มใบให้ กบั สายการบิ นเป็ นที่ เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี น้ ามันที่ ยงั มิ ได้ชาระ ค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลื อ
กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดิ นทาง และตัดที่นงการจองภายใน
ั่
2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงิน
ใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่
กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า
กรณีท่มี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี ั ่งราคาพิเศษจานวน
์
จากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพือ่ ให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อ นการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับ ฤดู กาล สภาพภู มิกาศ และ ตารางบินของท่ าอากาศยานเป็ นส าคัญ เท่ านัน้ สิ่งสาคัญ ท่ านจ าเป็ นต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
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• กรณีท่อี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้อ งการได้รบั บริก าร
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
• กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
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• เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิในการเลื
อกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
์
ทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกั
้ น (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีท่ที ่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิในการคื
นค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
์
• ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
์
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
• รายการนี้ เป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้ ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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