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เวียดนาม ฟานซีปัน ซาปา สะพานแก้ว (3D2N)
สายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
บินด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

FD642
FD645

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

06.40 – 08.30
20.50 – 22.40

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**
ิ
ิ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบนนอยไบ) – เมืองซาปา – สะพานแก้ว
มังกรเมฆ – ตลาดซาปา
(-/L/D)
03.30น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ สายการบิ น THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

06.40น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
เทีย่ วบินที่ FD642
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับกระเป๋ าสัมภาระเรียบร้อย ... (เวลาท้องถิน่ ทีเ่ วียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื่อ

08.30น.
เที่ยง
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คา่
พักที่

นาท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองซาปา ใช้เวลา 4-5 ชัวโมง
่
เมืองซาปาเป็ นเมืองเล็กๆ แห่ง
นี้เริม่ ต้นเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ ที่ฝรังเศสซึ
่
่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนัน้ ได้มาสร้างสถานีบนภูเขา
ขึน้ ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้ จึงเริม่ มีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ
และเริม่ เป็ นที่รจู้ กั กันในหมู่นักท่องเที่ย ว จึงทาให้ปัจจุบนั ที่น่ีได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศ
แล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้กม็ วี ถิ ชี วี ติ ทีน่ ่ าสนใจ พืน้ ทีใ่ นซาปาเต็มไปด้วยนาขันบั
้ นไดท่ามกลางทีล่ าด
ไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ ห์ นอกจากนี้ยงั มีเทือกเขาฟานสีปั ที่สูงที่สุดในอินโดจีน ที่ความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล จากนัน้ นาท่านชม สะพานแก้ว “มังกรเมฆ” (Rong May) แห่งแรกในเวียดนามตัง้ อยู่ห่างจาก
เมืองซาปา 18 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสมีความสูงรวม 300 เมตร
ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา Hoang
Lien Son ซึ่งเป็ นเทือกเขาทีย่ าวทีส่ ุดในเวียดนาม
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่ อกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสสี นั
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิ เศษไวน์ แดง DALAT
HOLIDAY HOTEL / CHAPA DEW BOUTIQUE HOTEL,SAPA โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2 เมืองซาปา – หมู่บา้ นชาวเขากั ๊ตกั ๊ต – นัง่ รถรางเมืองซาปา – นัง่ กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน –
เมืองลาวไก
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัตกั
๊ ต๊ หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขันบั
้ น ได การเดินทางไปหมู่บา้ นก๊าตก๊าตสามารถเดินทางเท้า
หรือนัง่ รถยนต์กไ็ ด้ ในกรณีท่นี งั ่ รถยนต์ รถนาเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกัตกั
๊ ต๊ และจากนัน้ จึงเดินเท้า
เลาะตามไล่เขาซึ่งเป็ นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่แบบมีค วามสุขของประชาชนชาวเขา
พื้นเมืองที่พ่งึ พาธรรมชาติในการดาเนินชีวติ อันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิ ด
ร้านวางจาหน่ายสินค้าพืน้ เมือง ของทีร่ ะลึกแก่นกั ท่องเทีย่ ว
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เที่ยง

คา่
พักที่

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน นัง่ รถรางใหม่สดุ จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้า เพื่อขึน้ ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2
กิโลเมตร ท่านจะได้สมั ผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นาท่านนังกระเช้
่
า
ไฟฟ้ า เพื่อขึน้ สู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมภิ าคอินโดจีนจนได้รบั การกล่าวขานว่า “หลังคา
แห่งอินโดจีน” สูงทีส่ ุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้
ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พสิ มัยการเดินป่ าจากทัวโลกเลื
่
อกเป็ น
จุดหมายปลายทางสาหรับการทดสอบกาลังใจและชืน่ ชมความงามของผืนป่ าดินร้อนแห่งเอเชีย

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะทาการคืนเงินค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาท ในกรณีทไ่ี ม่ได้ขน้ึ กระเช้าฟานซีปัน
จากนั น้ น าท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งลาวไก (ใช้เวลาเดิน ทางโดยประมาณ 1 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางให้ ท่ านได้ช ม
ทัศนียภาพสองข้างทาง
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
LAO CAI ROYAL HOTEL / RED RIVER VIEW HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

ิ
ิ
ิ้
วันที่ 3 เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซน – อสระช้อปปงถนน 36 สาย
– โชว์ห่นุ กระบอกน้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ น าท่ านเดินทางสู่ เมือ งฮานอย เดิน ทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาการเดิน ทางประมาณ 5
ชัวโมง)
่
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทงั ้ 2 ข้างทางและวิถชี วี ติ ของชาวเวียดนาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
หลังอาหารนาทานสู่ใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหงอกเซิ น วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย
ศาลเจ้าโบราณและข้างๆศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ทีม่ เี ต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นเต่าทีอ่ าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่ง
นี้ ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ ์สิทธิรวมทั
ง้ อานุ สาวรียข์ อง ตรันคว็อกตวน ซึ่งเป็ นแม่ทพั เอกในการต่อสูก้ บั กองทัพ
์
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มองโกลและขับ เคลื่อ นทัพ มองโกลกลับ ไปได้ส าเร็จเมื่อ ปี ค.ศ.1257 วัด หง็อกเซิน หรือ วัด เนิ น หยก เป็ น อีก
สัญลักษณ์หนึ่งทีส่ าคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงนัน้ เป็ นสะพานไม้ทม่ี นี กั ท่องเที่ยวทีม่ าทัวร์เวียดนามที่
เป็ นคู่รกั มักจะมาถ่ายรูปพรีเวสดิง้ กันทีน่ ่ี เมื่อผูท้ ม่ี าทัวร์เวียดนามข้ามสะพานไปก็จะเข้ าสู่ประตูวดั ภายด้านในนัน้

จะมีตะพาบอยู่ 1 ตัว ทีส่ ต๊าฟไว้ประวัตแิ ละความเป็ นมานัน้ กล่าวไว้ว่า ทะเลสาบแห่งนี้มตี ะพาบทัง้ หมด 2 ตัว อีก
ตัวหนึ่งยังมีชวี ติ อยู่และอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
จากนัน้ นาท่าน อิ สระช้อบปิ้ งถนน 36 สาย มีสนิ ค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสือ้ ผ้า รองเท้า
ของที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ น าท่ านชม การแสดงระบ าหุ่น กระบอกน้ า ศิลปะกรรมประจาชาติ เอกลักษณ์ ของ
ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ าผสมผสานกับเสียง
บ
ร
ร
เ
ล
ง
ข
อ
ง
เ
ค
รื่
อ
ง
ด
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20.50 น.
22.40 น.

นตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นาเสนอเรื่องราวในชีวติ ประจาวัน ประเพณี วัฒ นธรรมของชาว
เวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เทีย่ วบินที่ FD645
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ
****************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้ าของบริษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ 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 กันยายน 2562

ไม่ใช้ต ั ๋ว
เครื่องบิน
อัตรา
ท่านละ

13 - 15 กันยายน 2562

10989

10989

10989

2500

6500

28 – 30 กันยายน 2562

11989

11989

11989

2500

6500

เดือน ตุลาคม 2562
03 – 05 ตุลาคม 2562

12989

12989

12989

2500

6500

04 – 06 ตุลาคม 2562

12989

12989

12989

2500

6500

10 – 12 ตุลาคม 2562

12989

12989

12989

2500

6500

11 – 13 ตุลาคม 2562

13989

13989

13989

2500

6500

12 – 14 ตุลาคม 2562

13989

13989

13989

2500

6500

17 – 19 ตุลาคม 2562

12989

12989

12989

2500

6500

18 – 20 ตุลาคม 2562

12989

12989

12989

2500

6500

19 – 21 ตุลาคม 2562

12989

12989

12989

2500

6500

23 – 25 ตุลาคม 2562

13989

13989

13989

2500

6500

24 – 26 ตุลาคม 2562

13989

13989

13989

2500

6500
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30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562

12989

12989

12989

2500

6500

31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2562

12989

12989

12989

2500

6500

เดือน พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 62
06 – 08 พฤศจิกายน 62
07 – 09 พฤศจิกายน 62
14 – 16 พฤศจิกายน 62
21 – 23 พฤศจิกายน 62
28 – 30 พฤศจิกายน 62
01 – 03

12989

12989

12989

2500

6500

12989

12989

12989

2500

6500

12989

12989

12989

2500

6500

12989

12989

12989

2500

6500

12989

12989

12989

2500

6500

12989

12989

12989

2500

6500

เดือน ธันวาคม 2562
04 – 06 ธันวาคม 2562
11 – 13 ธันวาคม 2562
12 – 14 ธันวาคม 2562
18 – 20 ธันวาคม 2562
19 – 21 ธันวาคม 2562
25 – 27 ธันวาคม 2562
26 – 28 ธันวาคม 2562
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563
01 – 03 มกราคม 2563

13989

13989

13989

2500

6500

13989

13989

13989

2500

6500

13989

13989

13989

2500

6500

12989

12989

12989

2500

6500

12989

12989

12989

2500

6500

13989

13989

13989

2500

6500

13989

13989

13989

2500

6500

17989

17989

17989

2500

6500

16989

16989

16989

2500

6500

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,000 บาท
ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่านที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 3,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบินและไม่มีเตียง)
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หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่าน เป็ นจานวนเงิน 3 USD / ท่าน / ร้าน
อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200
บาท)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยั
้
ด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามทีต่ ามทีต่ ารางอัตราค่าบริการ
ระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน THAI AIR ASIA อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น
7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
✓ 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
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน
์
ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน และ
รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท หลังจาก
ส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
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ระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี ี ค ิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ ์ไปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่วา่ ส่วนในส่วน
หนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่า
ทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครื่องบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการ
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน เพื่อให้ทุก
ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
์
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
• กรณีท่ที ่ านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณ าติดต่ อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ อ่ นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะ
มีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล
สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่ โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ใดๆทัง้ สิ้น
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 ประสานงานกับสายการบินเพือ่ จัดเตรียมล่วงหน้า กรณี
มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ที ่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ
ส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้ าหน้าที่เป็ นกรณี
พิเศษ
ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเทีย่ วต่างๆ
จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่ เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดิน เป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดด
ควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภู มิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึงขอ
สงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้ า
ทัง้ หมดแล้ว
กรณีท่ที ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางสายการบิน
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หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อ มกับแจ้งมาที่บริษทั เร็วที่สุด
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียงั ไม่แ (ตั ๋ว
เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
เกีย่ วกับที่นงบนเครื
ั่
่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือกที่นงบนเครื
ั่
่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่าน
ได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา
ให้ห้องพักแบบห้องพักเดีย่ ว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกั
้ น (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
กรณีทท่ี ่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
บริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์ ในการไม่ รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิด กรณีค วามล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้ว ง , การนัด หยุ ดงาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิด กฎหมาย ซึ่งอยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษทั
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม และ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่ ่านต้องการ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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