HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (3D2N)
สายการบิน THAI LION AIR (SL)

บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ขึน้ เครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

SL 180
SL 185

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

07.40 – 09.30
20.20 – 22.20

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซา
ปา – น้าตกสีเงิ น – ตลาดซาปา
(-/L/D)
04.30น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิ น THAI LION AIR โดยมี
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้
คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

07.40น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR
เทีย่ วบินที่ SL 180

09.30น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุ ลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อ ย ...นาท่านออกจาก เมืองฮานอย
เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองลาวไก ใกล้กบั ชายแดนจีน ตัง้ อยู่บนระดับความสูงจาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ ปี ระยะทาง
ประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็ นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริม่ ต้นเป็ น
เมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ ทีฝ่ รังเศสซึ
่
่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนัน้ ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึน้ ในปี
พ.ศ.2465 จากนัน้ จึงเริม่ มีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และ
เริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั กันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทาให้ปจั จุบนั ทีน่ ่ีได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศ
แล้ว บรรดาชาวเขาทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณนี้กม็ วี ถิ ชี วี ติ ทีน่ ่าสนใจ พืน้ ทีใ่ นซาปาเต็มไปด้วยนาขัน้ บันไดท่ามกลางที่
ลาดไหล่เขาทีท่ อดตัวอย่างมีเสน่ ห์ นอกจากนี้ยงั มีเทือกเขาฟานสีปนั ที่สูงที่สุดในอินโดจีนทีค่ วามสูง 3,143
เมตรจากระดับน้ าทะเล นาท่านเดินทางไปชม น้าตก Silver Water Fall (น้ าตก ThacBac) น้าตกสีเงิ น ที่
ขึน้ ชื่อในเมืองซาปาหลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปา
รอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้กไ็ ด้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ
จะมียอดเขาทีส่ ูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปนั (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้
เป็นยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในแถบอินโดจีน
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิ เศษไวน์ แดง DALAT
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่ งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้ อขายกันอย่างมีสีสัน
HOLIDAY SAPA HOTEL / CHAPA DEW BOUTIQUE SAPA HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือ
เทียบเท่า

เที่ยง

คา่
พักที่
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วันที่ 2 เมืองซาปา – หมู่บา้ นชาวเขากั ๊ตกัต๊ – นัง่ รถรางเมืองซาปา – นัง่ กระเช้าขึน้ ยอดเขาฟานซี
ปัน – เมืองลาวไก
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัตกั
๊ ต๊ หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถชี วี ติ ความ
เป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้ นนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขัน้ บันได การเดินทางไปหมู่บา้ นก๊าตก๊าต สามารถ
เดินทางเท้าหรือนัง่ รถยนต์ก็ได้ ในกรณีท่นี ัง่ รถยนต์ รถนาเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกัตกั
๊ ต๊ และ
จากนัน้ จึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็ นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่แบบมีความสุข
ของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พ่งึ พาธรรมชาติในการดาเนินชีวติ อันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมี
บ้านเรือนของชาวเขาทีเ่ ปิดร้านวางจาหน่ายสินค้าพืน้ เมือง ของทีร่ ะลึกแก่นกั ท่องเทีย่ ว

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน นัง่ รถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้า เพื่อขึน้ ยอดเขาฟานซี ปัน ระยะทางประมาณ
2 กิโลเมตร ท่านจะได้สมั ผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นาท่านนัง่
กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึน้ สู่ฟานซิปนั ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมภิ าคอินโดจีนจนได้รบั การกล่าวขานว่า
“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงทีส่ ุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเท้าสู่
ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ สิ มัยการเดินป่าจาก
ทัวโลกเลื
่
อกเป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับการทดสอบกาลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่ง
เอเชีย
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คา่
พักที่

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปนั อาจจะมีการปิ ดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ทางบริษทั ฯจะทาการคืน
เงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีทไ่ี ม่ได้ขน้ึ กระเช้าฟานซีปนั
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
ทัศนียภาพสองข้างทาง
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
LAO CAI ROYAL HOTEL / RED RIVER VIEW HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันที่ 3 เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิ ตย์ – วัดหงอกเซิ น–
อิ สระช้อปปิ้ งถนน 36 สาย – โชว์ห่นุ กระบอกน้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5
ชัวโมง)
่
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทงั ้ 2 ข้างทางและวิถชี วี ติ ของชาวเวียดนาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! เซนบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
หลังอาหารนาทานสู่ใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ นาท่านข้าม สะพานแสงอาทิ ตย์ ข้ามไปสู่เกาะ
หยกชม วัดหงอกเซิ น วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ
ทีม่ เี ต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึง่ เป็ นเต่าทีอ่ าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ ์สิทธิ ์รวมทัง้ อานุ
สาวรียข์ อง ตรันคว็อกตวน ซึง่ เป็นแม่ทพั เอกในการต่อสูก้ บั กองทัพมองโกลและขับเคลื่อนทัพมองโกลกลับไป
ได้สาเร็จเมื่อ ปี ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก เป็ นอีกสัญ ลักษณ์ หนึ่งที่สาคัญมากๆของเมือ ง
ฮานอยสะพานสีแดงนัน้ เป็ นสะพานไม้ทม่ี นี ักท่องเทีย่ วทีม่ าทัวร์เวียดนามทีเ่ ป็ นคู่รกั มักจะมาถ่ายรูปพรีเวสดิง้
กันทีน่ ่ี เมือ่ ผูท้ ม่ี าทัวร์เวียดนามข้ามสะพานไปก็จะเข้าสู่ประตูวดั ภายด้านในนัน้ จะมีตะพาบอยู่ 1 ตัว ทีส่ ต๊าฟ
ไว้ประวัตแิ ละความเป็ นมานัน้ กล่าวไว้ว่า ทะเลสาบแห่งนี้มตี ะพาบทัง้ หมด 2 ตัว อีกตัวหนึ่งยังมีชวี ติ อยู่และ
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อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้ จากนัน้ นาท่าน อิ สระช้ อบปิ้ งถนน 36 สาย มีสนิ ค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรร
มากมาย กระเป๋ า เสื้อ ผ้ า รองเท้ า ของที่ร ะลึก ต่ า งๆ ฯลฯ น าท่ า นชม การแสดงระบ าหุ่น กระบอก
น้า ศิลปะกรรมประจาชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการ
เชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะ
ละคร) นาเสนอเรือ่ งราวในชีวติ ประจาวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวง
ฮานอย

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
20.20น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่ วบินที่ SL185

22.20น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 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

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
อัตราท่านละ
20 ปี )
20 ปี )
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน เมษายน 2562

พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา อัตรา
ห้องละ ท่านละ

24 – 26 เมษายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

26 – 28 เมษายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562
01 – 03 พฤษภาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

03 – 05 พฤษภาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

08 – 10 พฤษภาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

17 – 19 พฤษภาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

22 – 24 พฤษภาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน มิถนุ ายน 2562
07 – 09 มิถน
ุ ายน 62

8,989

8,989

7,989

2,500

6,900

14 – 16 มิถน
ุ ายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

28 – 30 มิถน
ุ ายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562
05 – 07 กรกฎาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

12 – 14 กรกฎาคม 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

15 – 17 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

26 – 28 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

29 – 31 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562
6

02 – 04 สงิ หาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

09 – 11 สงิ หาคม 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

12 – 14 สงิ หาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

23 – 25 สงิ หาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562
04 – 06 ก ันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

11 – 13 ก ันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

13 – 15 ก ันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

18 – 20 ก ันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

20 – 22 ก ันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

25 – 27 ก ันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

27 – 29 ก ันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562
02 – 04 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

04 – 06 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

09 – 11 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

11 – 13 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

2,500

6,900

14 – 16 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

16 – 18 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

21 – 23 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

2,500

6,900

23 – 25 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

2,500

6,900

25 – 27 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

28 – 30 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562
7

01 – 03 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

06 – 08 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

13 – 15 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

15 – 17 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

20 – 22 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

22 – 24 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

27 – 29 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

้ ังไม่รวมค่าทิปพน ักงานข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และ ม ัคคุเทศก์ทอ
** อ ัตรานีย
้ งถิน
่ ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า
้ า่ นสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตาม
ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ทงนี
ั้ ท
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส
่ นามบิน
ในว ันเช็ คอิน **
** ราคาเด็ กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 2,900 บาท **
(ไม่มท
ี น
ี่ ง่ ั บนเครือ
่ งบิน และไม่มเี ตียง)
** บริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ อ ัตรานีเ้ ฉพาะน ักท่องเทีย
่ ว ทีถ
่ อ
ื หน ังสือเดินทางไทยเท่านน
ั้ **

อ ัตราค่าบริการนี้ รวม
้ ประหยั ด (Economy
 ค่า บั ต รโดยสารโดยเครื่อ งบิน (ตั๋ ว ) ไป และ กลั บ พร อ
้ มคณะ ชั น
Class)
รวมถึง ค่า ภาษี ส นามบิน
และค่า ภาษี นํ้ า มั น ทุก แห่ ง กรณี ต ้องการอั พ เกรด
Upgrade
หรื อ เปลี่ย นแปลงบั ต รโดยสาร ไม่ ว่า เที่ย วใด เที่ย วหนึ่ ง
กรุ ณ าติด ต่ อ เจ า้ ห น า้ ที่ เ ป็ นกรณี พ ิ เ ศษ โดยอ า้ งอิง ค่ า ใช จ้ ่ า ยการจองทั ว ร์ แ บบ ไม่ ใ ช่ ตั๋ ว เครื่ อ งบิน ตามที่ ต ามที่ ต าราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตให ้
้ ) และ ถือขึน
้ เครือ
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน โดยมีนา้ หน ักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน
่ งบินได้นา้ หน ักไม่
้ แต่ทงั ้ นีเ้ จ ้าหน ้าทีจ
เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิน
่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ
่ นไขของสายการ
บิน) **
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห ้อง)
้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ า เบี้ย ประกั น อุ บั ต ิเ หตุ ใ นการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วต่ า งประเทศ วงเงิน ประกั น สู ง สุ ด ท่ า นละ 1,000,000 บาท (เงื่ อ นไขตาม
กรมธรรม์)

×
×

×
×
×

อ ัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องและค่า
พาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได ้ระบุในรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน ้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค ้า ผู ้เดินทาง 1 ท่าน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเว ้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ทา่ นสามารถให ้มากกว่านี้ได ้ตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส
่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าธรรมเนียมในกรณีทก
ี่ ระเป๋ าสัมภาระทีม
่ น
ี ํ้ าหนักเกินกว่าทีส
่ ายการบินนัน
้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบินตามความต ้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับสายการบิน และ รุ่นของ
เครือ
่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช ้บิน ซึง่ อาจเปลีย
่ นแปลงได ้อยู่ทส
ี่ ายการบินเป็ นผู ้กําหนด
ค่าภาษี นํ้ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบินไปแล ้ว

8

×

























ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
เงือ
่ นไขการจอง และ การชาระเงิน
่ ั ขออนุญาติเก็ บเต็ มจานวน
กรุณาทําการจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง เนือ
่ งจากเป็นท ัวร์ราคาโปรโมชน
และไม่คน
ื เงินในการยกเลิกไม่วา่ กรณีใดๆ และตัดทีน
่ ั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั น
้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินตามเวลาทีก
่ ําหนด และหากท่านมี
ความประสงค์จะต ้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต ้องทําจองเข ้ามาใหม่ นั่ นหมายถึงว่า กรณีทม
ี่ ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะ
ให ้สิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนือ
่ งจากทุกพีเรียด เรามีทน
ี่ ั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
่ คนเดินทางได ้ ก่อ นเดิน ทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ ม่ค น
กรณีลูกค ้าเดิน ทางไม่ได ้ สามารถเปลี่ย นชือ
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆในกรณีท ไี่ ม่
สามารถหาคนมาแทนได ้
เงือ
่ นไขสาค ัญอืน
่ ๆทีท
่ า่ นควรทราบก่อนการเดินทาง
คณะจะสามารถออกเดินทางได ้ตามจําเป็ นต ้องมีขน
ึ้ ตํา่ อย่างน ้อย 20 ท่าน หากตํา่ กว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้ หาก
ผู ้เดินทางทุกท่านยินดีทจ
ี่ ะชําระค่าบริการเพิม
่ เพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี่ ะประสานงาน เพือ
่ ให ้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงค์ตอ
่ ไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลือ
่ นการเดินทางไปในพีเรียดวันอืน
่ ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่าน
ทราบล่วงหน ้าเพือ
่ วางแผนการเดินทางใหม่อก
ี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม
์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หาก
ท่านลางานแล ้วไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงได ้
กรณีทท
ี่ า่ นต ้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจ ้าหน ้าทีก
่ อ
่ นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส
่ ามารถเลือ
่ นวันและเวลาเดินทางได ้ เพราะมีบางกรณีทส
ี่ ายการ
บินอาจมีการปรับเปลีย
่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมก
ิ าศ และ ตารางบิน
ของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน
้ สิง่ สําคัญ ท่านจําเป็ นต ้องมาถึงสนามบินเพือ
่ เช็คอินก่อนเครือ
่ งบิน อย่างน ้อย 3 ชัว่ โมง โดย
้
ในส่วนนีห
้ ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ใดๆทัง้ สิน
กรณีทท
ี่ า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือ
้ สัตว์ หรือ แพ ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช ้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ ้งบริษัทฯ อย่างน ้อย 7 วันก่อนการ
เดิน ทาง หรือ ตั ง้ แต่ทท
ี่ ่า นเริ่ม จองทัว ร์ เพื่อ ให ้ทางบริษั ทประสานงานกับ สายการบิน เพื่อ จั ด เตรีย มล่ว งหน า้ กรณี ม ีค่า ใช ้จ่า ย
เพิม
่ เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน
้ กับผู ้เดินทาง
่ ผู ้เดินทาง พร ้อมสําเนาหน ้าแรกของหนั งสือเดินทางทุกท่านให ้กับเจ ้าหน ้าทีห
กรุณาส่งรายชือ
่ ลังจากชําระเงินกรณีทท
ี่ า่ นเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ ้งรายนามคูน
่ อนกับเจ ้าหน ้าทีใ่ ห ้ทราบ
กรณีทอ
ี่ อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร ้อยแล ้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรั บผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึง่ หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน ้าแรกของหนังสือเดินทางให ้ทางบริษัทเพือ
่ ใช ้ในการออกบัตรโดยสาร
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทจะนํ าส่งใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให ้ท่านอย่างน ้อย
5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์นี้ เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ
่ งบินแบบหมูค
่ ณะ (ตัว๋ กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ
่ นไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใด
ได ้ จําเป็ นจะต ้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน
้ หากต ้องการเปลีย
่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษัทไม่มน
ี โยบายจัดคูน
่ อนให ้กับลูกค ้าทีไ่ ม่รู ้จักกันมาก่อน เช่น กรณีทท
ี่ า่ นเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต ้องชําระค่าห ้องพักเดีย
่ ว
ตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต ้องมีอายุใช ้งานได ้คงเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข ้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม
่ มืดแล ้ว สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วต่างๆ จะปิ ดเร็ ว
กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ
่ เวลาให ้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วกลางแจ ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจ
ลืน
่ ได ้ต ้องใช ้ความระมั ดระวังในการเดินเป็ นอย่า งสูง หรือ ใช ้รองเท ้าทีส
่ ามารถเดินบนหิมะได ้ แว่น กัน แดดควร เมื่อ แสงแดด
กระทบหิมะจะสว่างสะท ้อนเข ้าตา อาจทําให ้ระคายเคืองตาได ้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลีย
่ นแปลงโปรแกรมได ้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอ
ิ ากาศ เหตุการทางการเมือง
การล่าช ้าของสายการบิน เงือ
่ นไขการให ้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต ้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค ้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจ
ี่ ําเป็ นจะต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย
่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิท ธิ์ ไม่ส ามารถขอรั บ เงิน คืน ได ้ในบริก ารบางส่ว น หรือ ส่ว นใดส่ว นหนึ่ง ทีท
่ ่า นไม่ต ้องการได ้รั บ บริก าร หากระหว่า งเดิน ทาง
สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข ้าชมได ้ ไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายไม่วา่
ส่วนใดส่วนหนึง่ ให ้ท่าน เนือ
่ งจากทางบริษัทได ้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช ้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน ้าทัง้ หมดแล ้ว
กรณีทท
ี่ า่ นถูกปฎิเสธการเดินทางเข ้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ตามมา และ จะไม่สามารถ
คืนเงินค่าทัวร์ทท
ี่ า่ นชําระเรียบร ้อยแล ้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่
หากวันเดินทาง เจ ้าหน ้าทีส
่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข ้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม ้เพียงเล็กน ้อย เช่น เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน ้าใดหน ้าหนึง่ มีหน ้าใดหน ้าหนึง่ หายไป มีกระดาษหน ้าใด
้ ทางสายการบิน หรือ เจ ้าหน ้าที่
หน ้าหนึง่ หลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนั งสือเดินทาง เป็ นต ้น ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
ิ ธิไ์ ม่อนุญาตให ้ท่านเดินทางต่อไปได ้ ดังนั น
ด่านตรวจคนออก และ เข ้าเมือง มีสท
้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของ
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ท่านให ้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํ รุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ
่ ทําหนั งสือ
เดินทางฉบับใหม่ โดยใช ้ฉบับเก่าไปอ ้างอิง และ ยืนยันด ้วย พร ้อมกับแจ ้งมาทีบ
่ ริษัทเร็ วทีส
่ ด
ุ เพื่อยืนยันการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูล
หนั งสือเดินทาง หากท่านได ้ส่งเอกสารมาทีบ
่ ริษัทเรียบร ้อยแล ้ว กรณีทย
ี่ ังไม่แ (ตั๋วเครือ
่ งบิน) ท่านสามารถเปลีย
่ นแปลงได ้ไม่ม ี
ค่าใช ้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ
่ งบิน) เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
ทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ตวั๋ เครือ
่ งบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับกระบวนการและขัน
้ ตอน
ของแต่ละคณะ
เกีย
่ วกับทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบิน เนือ
่ งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลือกทีน
่ ั่ งบนเครือ
่ งบิน กรณีลก
ู ค ้าเดินทางด ้วยกัน กรุณาเช็คอินพร ้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส
่ ด
ุ ให ้ท่านได ้นั่ งด ้วยกัน
หรือ ใกล ้กันให ้มากทีส
่ ด
ุ
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับห ้องพั กในโรงแรมทีพ
่ ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้
ห ้องพักแบบห ้องพักเดีย
่ ว (Single) และห ้องคู่ (Twin/Double) และ ห ้องพั กแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม
้ กัน (ไม่ตด
ห ้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค
่ นละชัน
ิ กันเสมอไป)
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืน
กรณีทท
ี่ า่ นไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข ้าเมือง (ห ้ามไม่ให ้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
้
ค่าใช ้จ่ายให ้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ทัง้ สิน
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่านํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท ้วง , การ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
นัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดิน ทาง ไม่ว่า กรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายตามจริง กรณีทา่ นลืมสิง่ ของไว ้ทีโ่ รงแรมและจําเป็ นต ้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท
่ า่ น
ต ้องการ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข ้อเสนอทีต
่ ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได ้สํารองโรงแรมทีพ
่ ักในต่างประเทศเรียบร ้อย
แล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย
่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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