(ZG) HAN17

วันแรก
04.00 น.
07.10 น.

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมื อ ง –ท่ า อากาศยานนอยไบ – เมื อ งฮานอย – ลาวไก –
เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 8 เคาน์เ ตอร์ สายการบิ นไทย ไล
อ้อนแอร์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นําท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ SL180
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09.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากร รั บกระเป๋ า
สัมภาระเรียบร้อย
นําท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่ อเดิ นทางเข้ าสู่ เมื องลาวไก ใกล้ กับ ชายแดนจี น ตั้ งอยู่ บ น
ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึ งมี อ ากาศหนาวเย็ นตลอดทั้ งปี
ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เมื องเล็ กๆ แห่ งนี้ เริ่ มต้ นเป็ นเมื องแห่ งการพั กผ่ อนเมื่ อครั้ งที่
ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้ างสถานี บนภู เขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากนั้ นจึ ง
เริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดี และเงี ยบสงบ และเริ่ ม เป็ น
ที่ รู้ จั กกั นในหมู่ นักท่ องเที่ ยว จึ งทํ าให้ ปั จจุ บั นที่ นี่ได้ รั บความนิ ยมเป็ นอย่ างมาก นอกจาก
บรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชี วิ ตที่ น่าสนใจ พื้ นที่ ในซาปาเต็ มไปด้ วย
นาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ ห์ นอกจากนี้ ยังมี เทื อ กเขาฟานสี ปั น ที่ สูง
ที่สุดในอินโดจีนที่ความสู ง 3,143 เมตรจากระดับน้ําทะเล
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เย็น

นําท่ า นเดิ นทางสู่ ภู เ ขาฮามรอง หรื อ ภู เ ขาปากมั งกร ซึ่ งเป็ นภู เ ขาอยู่ กลางเมื อ งซาปา
นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นไปเพื่ อ ชมหมอกและเมฆคลุ ม เมื อ งซาปาในยามเช้ า ชม
เทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ที่มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็ นยอดภู เ ขาที่
อยู่สูงสุดในอินโดจีน จนได้รับฉายาว่าเป็ น หลั งคาแห่ งอิ นโดจี น ในระหว่ า งที่ เ ดิ นขึ้ นภู เ ขา
ฮามรอง นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม้ สวนกล้วยไม้ และสวนหินที่สวยงามตลอด
ทางเท้า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร … พิเศษเมนู สุกี้หม้อไฟ

พักที่

หลังจากรั บ ประทานอาหารเย็ นเรี ยบร้ อ ย อิ สระท่ า นเดิ นชมและช้ อ ปปิ้ งที่ ตลาด LOVE
MARKET มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ นสิ นค้ า พื้ นเมื อ ง ของฝาก ขนม
กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUTAIN *หรือระดับเทียบเท่า*
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วันที่สอง
เช้า

เมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ําตกสี เ งิ น) - ทะเลสาบ
คืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านชม หมู่ บ้ าน CAT CAT VILLAGE หมู่ บ้ านชาวเขาเผ่ าม้ งดํ า ชมวิ ถีชี วิ ตความเป็ นอยู่ ของ
ชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้ นบั นได การเดิ นทางไปหมู่ บ้ านก๊ าตก๊ าต สามารถ
เดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ ก็ได้ ในกรณี ที่ นั่งรถยนต์ รถนํ าเที่ ยวจะพาทุ กท่ านมาที่ หน้ าหมู่ บ้ าน
ก๊าตก๊าต และจากนั้ นจึ งเดิ นเท้ าเลาะตามไล่ เขาซึ่ งเป็ นถนนของหมู่ บ้ านเพื่ อสั มผั สกั บวิ ถีชี วิ ต
ความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้ นเมื อง ที่ พึ่งพาธรรมชาติ ในการดํ าเนิ นชี วิ ต
อันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่ เปิ ดร้ านวางจํ าหน่ ายสิ นค้ าพื้ นเมื อง
ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว(ลูกค้าสามารถนําสิ่ งของไปบริ จาคแก่ เด็ กชาวเขาได้ อาทิ เช่ น เสื่ อผ้ า

ผ้าห่ม รองเท้า ขนม เป็นต้น)

นําท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น้ํ า ตกสี เ งิ น ) เป็ นน้ํ า ตกที่ สวยที่ สุด ในเมื อ งซาปา
ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มี ค วามสู ง 100
เมตร
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับ เมืองฮานอย ผ่านเส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
หลังจากนั้นนําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตํานานเล่า ขานว่ า
ในสมัยที่เวียดนามทําสงครามสู้รบกับจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทําให้
เกิดความท้อแท้ เมื่อมาล่องเรือทีท่ ะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มากได้คาบดาบ
วิเศษมาให้พระองค์ และเมื่อพระองค์นําดาบไปต่อสู่กับจีนก็ได้ชัยชนะกลับมาทําให้บ้านเมือง
สงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองค์ก็ได้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

นํ า ท่ า นข้ า มสะพานแสงอาทิ ต ย์ ข้ า มไปสู่ เ กาะหยกชม วั ด หงอกเซิ น วั ด โบราณ ภายใน
ประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่ง
เป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่
ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึ ก ของกิ น ของใช้ อาทิ เครื่ อ งเขิ น หมวกงอบ
ญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
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เย็น
พักที่
วันที่สาม

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
DELIGHT HOTEL / MOON VIEW *หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทําเนียบประธานาธิ บ ดี - บ้ า นพั ก ลุ งโฮ - วั ด เจดี ย์
เสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนํ า ท่ า นเดิ นทางไป จั ตุ รั สบ าดิ งห์ ลานกว้ า งที่ ป ระธานาธิ บ ดี โ ฮจิ มิ นห์ ได้ อ่ า นคํ า
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลั งจากเวี ยดนามตกเป็ น
เมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นําท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจั นทร์ แ ละศุ กร์
เพื่อนําร่างลุงโฮไปอาบน้ํายาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ ใ น
โลงแก้ว
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จากนั้นนําท่านชม ทําเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบั นเป็ นสถานที่
รับรองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้ า ต่ อ ไปผ่ า นสวนอั นร่ ม รื่ นเขี ยวขจี ไปด้ ว ยต้ นไม้ ใ หญ่
น้อยที่ลุงโฮปลูกไว้ ไปชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลั ง ยกพื้ นสู งมี ใ ต้ ถุนเหมื อ นบ้ า น
ไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทํางานและห้องนอน
จากนั้นเดินต่อไปชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจี นหลั งเดี ยวขนาดเล็ ก ตั้ งอยู่ บนเสาต้ น
เดียวปักอยู่ในสระบั ว ประดิ ษฐานรู ปเจ้ าแม่ กวนอิ มปางแสดงอภิ นิหารมี 10 กร ถื อของมงคล
รวม 8 อย่าง มีตํานานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบิ นเห็ นเจ้ า แม่ กวนอิ ม ประทั บ นั่ งอยู่
บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้ อ ภิ เ ษกสมรสและ
ได้ให้กําเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบินจึงได้โปรดให้สร้า งวั ด นี้ ขึ้ นมาเพื่ อ แสดง
ความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม
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เที่ยง

เย็น

พักที่
วันที่สี่
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง
ดิ น แดนแห่ ง มั งกรหลั บ ไหล ระหว่ า งเดิ นทางชื่ นชม
ธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดู กาล
ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร (ใช้เวลาราวๆ 4 ชั่วโมง)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นอิ สระให้ ทุ กท่ านช้ อปปิ้ งและเลื อกซื้ อสิ นค้ าที่ ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET มี สินค้ า
พื้นเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสํ าหรั บซื้ อเป็ นของฝาก เช่ น
กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
NEW STAR HOTEL / KENNY HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถ้ําสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านล่องเรืออ่าว ฮาลอง เบย์ เชิญท่านสัมผัสความงดงามและความสมบู รณ์ แบบของอ่ าวฮา
ลอง จนทําให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์ การยู เนสโก้ เมื่ อปี พ.ศ.
2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่ งแต้ มด้ วยเกาะหิ นปู นรู ปร่ างแปลกตานั บพั น
เกาะ สลับซับซ้อนเรียงตั วกั นอย่ างสวยงาม ผ่ านเกาะต่ างๆ ที่ มี รู ปร่ างแปลกตา อ่ าวฮาลองนั้ น
ประกอบไปด้วยเกาะเล็ ก เกาะน้อยจํานวนกว่า 1,000 เกาะ

จากนั้ น นํ า ท่ า นชม ถ้ํ า สวรรค์ ภายในถ้ํ า งดงาม มี หิ นรู ป ทรงต่ า งๆ ประดั บ ไป ด้ ว ยไฟ
หลากหลายสีสัน ทําให้มองเห็นเป็นรูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่ า
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เสือ นกกระเรียน คู่รัก ฯลฯ และกลับไปขึ้นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้ อ ยใหญ่
ที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซึ่งยูเนสโก้ ป ระกาศให้ เ ป็ นมรดก
โลกเมื่อ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลท์ของที่นี่เรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ เกาะ
ไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง

เที่ยง

เย็น
20.20 น.
22.20 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร .. พิเศษเมนูซีฟู๊ด (บนเรือ)
หลังจากนั้นนําท่านกลับเข้าสู่ เมืองฮานอย เมื องหลวงของเวี ยดนาม นครหลวงเก่ าแก่ มี อายุ ครบ
1,000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวี ยดนาม ซึ่ งเมื องนี้ ยังคงรั กษา
ความเป็นเอกลักษณ์ ได้อย่ างเหนี ยวแน่ น ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ
บริการอาหารด้วยเป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
จากนั้นเดินทางกลับ เมืองฮานอย เข้าสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
นําท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL185
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 04 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว ราคาไม่
ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
รวมตั๋ว
2-3 ท่าน (เด็กอายุต่ํากว่า11ปี) (เด็กอายุต่ํากว่า11ปี)
12,999
12,999
12,999
3,000 8,999
12,999
12,999
12,999
3,000 8,999
12,999
12,999
12,999
3,000 8,999
12,999
12,999
12,999
3,000 8,999
13,999
13,999
13,999
3,000 9,999
17,999
17,999
17,999
3,000 11,999
14,999
14,999
14,999
3,000 10,999
12,999
12,999
12,999
3,000 8,999
12,999
12,999
12,999
3,000 8,999
12,999
12,999
12,999
3,000 8,999
12,999
12,999
12,999
3,000 8,999
12,999
12,999
12,999
3,000 8,999
12,999
12,999
12,999
3,000 8,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
ในกรณียกเลิกการเดิน ทาง ต้ อ งยกเลิ ก 30 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางเท่ า นั้ น ไม่ เช่ น นั้ น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริ ษัท ได้ ทํ า การจ่ า ย
ค่าตั๋วไปให้กับการสายการบิ น เรี ยบร้ อ ยแล้ ว โปรดอ่ า นข้ อ ความให้ ถี่ถ้ว นก่ อ นการ
จองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด
จําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้น
ค่าภาษีน้ํามันที่ยังมิได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตัว๋ เมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ทํ า หนั งสื อ เดิ นทาง ค่ า โทรศั พท์ ค่ า โทรศั พท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่ า ซั กรี ด มิ นิบ าร์ ใ นห้ อ ง รวมถึ งค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ สั่งเพิ่ ม นอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่ อ นวั น เดิ น ทางอย่ า งน้ อ ย 21 วั น
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ า นถู ก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
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3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษั ท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวั นเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวั น
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่ าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดิ นทาง นั กท่ อ งเที่ ยว
หรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บ ริ ษั ท
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท เป็ นลายลั กษณ์ อั กษรทางบริ ษั ท ไม่ รั บ ยกเลิ กการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ (ผู้ มี ชื่ อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรั บ เงิ นคื นที่ บ ริ ษั ท อย่ า งใดอย่ า ง
หนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคื น โดยแนบหนั งสื อ มอบอํ า นาจพร้ อ มหลั กฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลักฐานการชํ า ระเงิ นค่ า บริ การต่ า งๆ และหน้ า สมุ ด บั ญ ชี ธ นาคารที่ ต้ อ งการให้ นํา เงิ นเข้ า ให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํ า เที่ ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีม ัดจําหรือซื้อ ขาดแบบมี เ งื่ อ นไข หรื อ เที่ ย วบิ น เหมาลํ า Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ จะไม่ มี การคื นเงิ นมั ด จํ า หรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับ ทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทํา ในวันเวลาทําการของทางบริ ษั ท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวั นเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวั น
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่ าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีม ีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึ ง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
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2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่ว น
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือ งด้ ว ยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื นเงิ นค่ า บริ การไม่ ว่ า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่ า 15 ท่ า น
โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่ อ งเที่ ยวทุ กท่ า น
ยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกํา หนดเพื่ อ ให้ ค ณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คํ า นํ า หน้ า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ มิ ได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เ ดิ นทางจริ งของประเทศที่ เ ดิ นทาง ทั้ งนี้ บ ริ ษั ท จะคํ า นึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบ ใดๆ ต่ อ ค วาม เสี ยหายหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่ น ภั ยธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การ
ปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ การ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษั ท เสนอราคา ดั งนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี การเปลี่ ยนแปลงอั ต ราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ ยวบิ น
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คํ า สั ญ ญาใดๆ แทนบริ ษั ท เว้ น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนํ า ติ ด ตั ว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้ อ งมี ข นาดบรรจุ ภั ณฑ์ ไม่ เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ด สนิ ท
และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุ ด เอ็ กซ์ เ รย์ อนุ ญ าตให้ ถือ ได้ ท่ า นละ 1 ใบ
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เท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้ า หน้ า ที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุป กรณ์ กีฬ าฯ จะต้ อ งใส่ กระเป๋ า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ สํา รองขึ้ นไปบนเครื่ อ งบิ นดั งนี้ แบตเตอรี่ สํา รอง
สามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่ า 20,000 mAh หรื อ น้ อ ยกว่ า 100 Wh สามารถนํ า ขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนํ า ขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนําแบตเตอรี่สํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
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