HAN11 ซาปา ลาวไก ฮานอย นิงบิงห์ (5D4N)
สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)

บินด้ วยสายการบิน เวียดนามแอร์ ไลน์ (VN) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK)
VN 610
VN 619

BKK(กรุงเทพ) – HAN(ฮานอย)
HAN(ฮานอย) – BKK(กรุงเทพ)

12.20 – 14.20
15.40 – 17.55

**โหลดกระเป๋าสั มภาระโดยนา้ หนักไม่ เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) - ทะเลสาบคืนดาบ
– สะพานแสงอาทิตย์ – เมืองนิงบิงห์ – ร้ านเยื่อไผ่ (-/-/D)
09.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู 5 เคาน์ เตอร์ L โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อน
ออกเดินทาง

12.20 น.

ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนอยไบ เมื อ งฮานอย ประเทศเวี ย ดนาม โดยสายการบิ น VIETNAM

AIRLINES เที่ยวบินที่ VN 610
14.20 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระ
เรี ยบร้อย ...นาท่านเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ นาท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ จากนั้นนาท่าน อิสระช้

อบปิ้ งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ นาท่าน
ออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองนิงบิงห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นพื้นที่ที่มีท้ งั ภูมิทศั น์
อันงดงามของยอดเขาหิ นปูน แม่น้ าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่ วนจมอยูใ่ ต้น้ า และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสู งชัน จึง
ทาให้สถานที่แห่ งนี้ งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุ ษย์สมัย โบราณ
ค่า

ทาให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นาทุกท่านแวะ ร้ านเยื่อไผ่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

YEN NHI / HOA LU , NINH BINH โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 2
วัดไบ่ ดงิ ห์ – ล่ องเรื อชมความสวยงามของจ่ างอาน – เมืองลาวไก (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดไบ่ ดิงห์ มีความหมายว่า การถวายพระพรดิ นฟ้ า พระพุทธเจ้าและทวยเทพที่อยู่บนที่สูง เขต
โบราณสถานฯนี้ ถูกก่อสร้ างในพื้นที่อยูท่ างทิศตะวันตกของราชธานี ฮวาลื อ วัดไบ่ดิงห์เก่าแก่ต้ งั อยูบ่ นภูเขาดิ๊ งห์สูง

BAI DINH

เทีย่ ง

๑๘๗ เมตรและถูกก่อสร้างมากว่า ๑,๐๐๐ปี การเดินทางขึ้นวัดต้องปิ นบันไดหิ นกว่า ๓๐๐ ขั้น วัดถูกก่อสร้างตามฮวง
จุย้ โบราณคือ ด้านหลังอิงภูเขา ด้านหน้าคือแม่น้ าซึ่ งที่นี่คือแม่น้ าด่ามถิ่และหว่างลอง แต่สิ่งที่สร้างความประทับใจ
ให้กบั นักท่องเที่ยวคือรู ปปั้ นพระอรหันต์ ๕๐๐ รู ปที่ประดิ ษฐานตามระเบียงสองด้านสู่ สถานที่บูชา ระเบียงแต่ละ
ด้านยาวประมาณ ๑,๗๐๐เมตรเป็ นสัญลักษณ์ แห่ งเส้นทางสู่ พุทธศาสนาของบรรดาพระอรหันต์ซ่ ึ งถือเป็ นเส้นทาง
แห่งพระอรหันต์ยาวที่สุดในเอเชีย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนาทุ กท่านเดิ นทางสู่ จ่ างอาน เป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวที่ ต้ งั อยู่ทางตอนใต้ข องสามเหลี่ ยมปากแม่ น้ าแดงใน
จังหวัดนิ งบิ่งห์ นาท่าน ล่ องเรื อชมความสวยงามของจ่ างอาน เป็ นพื้นที่ที่มีท้ งั ภูมิทศั น์อนั งดงามของยอดเขา
หิ นปู น แม่น้ าหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่ วนจมอยู่ใต้น้ าและยังถู กล้อมรอบด้วยผาสู งชันจึ งทาให้สถานที่ แห่ งนี้
งดงามน่าชม มีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็ นการตั้งถิ่ นฐานของมนุ ษย์สมัยโบราณ ทาให้สถานที่แห่ งนี้ ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และยังเป็ นสถานทีใ่ ช้ถ่ายทาภาพยนต์ KONG SKULL
ISLAND

TRANG AN
ค่า

พักที่

น าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางต่ อ ไปยัง เมื อ งลาวไก ใกล้ก ับ ชายแดนจี น
ตั้งอยูบ่ นระดับความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ARISTO LAO CAI โรงแรมระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 3
ตลาดก๊ กเลี๊ยว – เมืองซาปา – น้าตกสี เงิน – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ถนนคนเดินซาปา

(B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุ ก ท่ า นสู่ ตลาดก๊ กเลี๊ย ว (COC LEU MARKET) เป็ นตลาดในเขตเศรษฐกิ จชายแดนเวีย ดนาม-จี น ใน
จังหวัดลาวไก ตลาดก๊กเลี๊ยวที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้นกั ท่องเที่ยวได้เลื อกซื้ อเลื อกชมไม่ว่าจะ
เป็ น เสื้ อผ้า กระเป๋ า ของเล่นเด็ก และสิ นค้าอื่นๆ อีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าของตลาดก๊กเลี๊ยวก็จะมีผลไม้ ของ
สดต่างๆขายอยู่ดว้ ย สามารถเลือกชมและชิ มผลไม้ส ดๆได้อีกด้วย เดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆในหุ บเขาทาง

เทีย่ ง

ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางไปชม นา้ ตกสี เงิน Silver Water Fall ที่ข้ ึนชื่อในเมืองซาปา ท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวเขา CAT

CAT VILLAGE หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้ นนี้ และชมแปลงนาข้าว
แบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุ ดลูกหู ลูกตา

CAT CAT VILLAGE

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชาบูหม้ อไฟแซลมอล+ไวน์ แดง DALAT!!!
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่ งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้ อขายกันอย่างมีสีสัน

พักที่

CHAPA DEW / AZURE HOTEL , SAPA โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 4
โบสถ์ ซาปา – ภูเขาปากมังกร – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้ าขึน้ ยอดเขาฟานซีปัน
(B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านชม โบสถ์ ซาปา สร้างขึ้นด้วยหิ นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยชาวฝรั่งเศสที่ยา้ ยถิ่นฐานเข้ามาร่ วมกันออก
เงิ นสร้ างโบสถ์เพื่อใช้เป็ นศูนย์รวมจิตใจ ตัวโบสถ์ถูกออกแบบเป็ นไม้กางเขนในสไตล์โรมันคาทอลิ ก(ดู ได้จาก
หลังคา หอระฆัง และซุ ้มประตู) ด้า นนอกกับด้านในตกแต่งแบบเรี ยบง่ ายมีเพียงภาพกระจกสี (Stained Glass) ที่
บรรยายถึงเรื่ องราวของพระเยซูให้ชม

THE STONE CHUREH

นาทุกท่านเดินทางไปยัง ภูเขาฮามรอง หรื อภูเขามังกรเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนที่มีชื่อเสี ยงมากมายในตัวเมือง
ซาปา มีจุดชมวิวสาหรับชมเมืองซาปาได้รอบด้าน และมองเห็นเทือกเขาที่รายล้อมซาปาซึ่งเป็ นเขาที่ทอดยาวมาจาก
มณฑลยูนนานในประเทศจีน และยังสามารถมองเห็นยอดเขาฟานซี ปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ ยนเซิ น
ภายในเส้นทางบนภูเขาฮามรองยังมีการจัดเส้นทางเดินไว้อย่างดีและมีจุดให้เที่ยวชมทั้งหมด 11 จุดด้วยกัน ไม่วา่ จะ
เป็ นส่ วนของสวนไม้ดอกและไม้ผลหลากสี สัน

HAM RONG MOUNTAIN

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ!!
นาท่าน นั่งรถรางใหม่ สุด จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้ า เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2
กิ โลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ ระหว่างสองข้า งทาง ถึ ง สถานี กระเช้ า นาท่ านนั่ง

กระเช้ าไฟฟ้ า เพื่อขึ้นสู่ ฟานซิ ปันยอดเขาสู งสุ ดแห่ งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า
“หลังคาแห่ งอินโดจีน” สู งที่สุดในอินโดจีนบนความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเท้าสู่
ยอดเขาแห่ งนี้ ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ ิสมัยการเดิ นป่ าจากทัว่ โลก
เลือกเป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับการทดสอบกาลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่ าดินร้อนแห่งเอเชีย

FANSIPAN

ค่า

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซี ปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุ งซึ่ งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษทั ฯจะทาการคืนเงินค่า
กระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณี ที่ไม่ได้ข้ ึนกระเช้าฟานซี ปัน และไม่รวมรถรางขึ้นสู่ ยอดเขา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

CHAPA DEW / AZURE HOTEL , SAPA โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 5
เมืองฮานอย – ร้ านหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูม)ิ (B/L/-)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางกลับ เมืองฮานอย เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี คาว่า "ฮานอย" มีความหมาย
ว่า “เมืองทีม่ แี ม่ นา้ ไหลผ่ าน” ซึ่ งหมายถึงแม่น้ าแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอยนัน่ เอง มีประชากรอาศัยอยูร่ าวๆ 6-7
ล้านคน และในอดีตนั้นกรุ งฮานอยยังเคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนื ออีกด้วย ในอดีตได้รับการกล่าวขานว่า

เป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชี ย เรี ยกกันว่า “Little Parris” เป็ นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มี
ทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุ งฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนน
หนทางที่ร่มรื่ นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนี ยล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆในอิ นโด
จีน

HANOI CITY

ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกชม โรงงานหยก
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เฝอเวียดนามอันลือชื่ อ!!!!
เหมาะสมแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย

15.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN 619

17.55 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ
*************************************************

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

กาหนดการเดินทาง

17 – 21 มิถน
ุ ายน

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้องละ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน เพิ่ม
อัตราท่านละ
12 ปี )
12 ปี )
อัตรา ห้องละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน มิถนุ ายน 2563
15989

15989

15989

4500

ไม่ใช้ตั ๋ว
เครื่องบิน
อัตรา
ท่านละ
9000

** 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 นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)
อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ
3,200 บาท)

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่ าภาษีน้ ามันทุก แห่ง กรณีต้อ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณ าติดต่ อ เจ้าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่ าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใ ช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต าราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน VITENAM AIRLINES อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 23 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
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ 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 มัคคุเทศก์ทอ้ 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
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน 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
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท หลังจาก
ส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางใน
พีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี ัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ ่บี ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วน
หนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

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 **
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว
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 วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่น สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่า 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 ทราบล่ วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง ขึ้นอยู่กบั สายการบิน กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆทีท่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ ึนต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้
หากผูเ้ ดิ นทางทุกท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดิ นทางได้ ทางบริ ษทั ยินดี ที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง หรื อ เลื่อนการเดิ นทางไปในพีเรี 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 และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี
ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ
และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่ องบิน อย่าง
น้อย 3 ชัว่ โมง โดยในส่ วนนี้หากเกิดความเสี ยหายใดๆบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณี ผูเ้ ดิ นทางต้องการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่ น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรี ยมล่วงหน้า กรณี มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
 กรุ ณาส่ งรายชื่ อผูเ้ ดิ นทาง พร้ อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดิ นทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่ หลังจากชาระเงิ นกรณี ที่ท่ าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่ วนใด
ส่ วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่ งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่านอย่าง
น้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์ น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ กลับ
ส่ วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพัก
เดี่ยวตามที่ระบุ

 หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทิ ป ถื อเป็ นธรรมเนี ย มปฏิ บ ตั ิ สาหรั บ นักท่ องเที่ ย วที่ เดิ นทางไปต่ า งประเทศ โดยผูใ้ ห้บ ริ ก ารจะต้องหวัง สิ 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. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบน
หิ มะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสู ง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อ
แสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่ องจากการเดิ นทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่าน เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถู กเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว
 กรณี ที่ท่านถู กปฎิ เสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ จะเกิ ดขึ้ นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ่ งหลุ ดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดิ นทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน หรื อ
เจ้าหน้าที่ ด่า นตรวจคนออก และ เข้าเมื อง มี สิทธิ์ ไม่อนุ ญาตให้ท่า นเดิ นทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดู แล
หนังสื อเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดี อยู่ตลอดเวลา ขณะเดิ นทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดิ นทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้ อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่แ (ตัว๋ เครื่ องบิ น)
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน

การเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออกก่อนออกเดิ นทางประมาณ 14-20
วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
 เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นงั่
ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา
ให้ห้องพัก แบบห้องพัก เดี่ ย ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพัก แบบ 3 ท่ า น (Triple) จะแตกต่ า งกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
 กรณี ที่ท่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งทั้งสิ้ น
 ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง ,
การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลื มสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านต้องการ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้ งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

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

