ว ันแรก
04.00
07.45
09.35

เทีย
@ ง

เย็น
พ ักที@

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมูบ
่ า้ น
ชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท (-/L/D)
พร ้อมกันที สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ C สายการบิน ไทย์ แอร์เวย์ TG โดยเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ
คอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
@ งดืม
@ บนเครือ
@ ง)
นํ าท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเทียวบินที TG560 (บริการอาหารและเครือ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระเรียบร ้อย
นํ าท่านออกจาก เมืองฮานอย เพือเดินทางเข ้าสู่ เมืองลาวไก ใกล ้กับชายแดนจีน ตังอยู่บนระดับความสูงจากระดับนํ าทะเล
ปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชม.)
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (1)
หลังจากนั นนํ าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช ้เวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็ นเมืองเล็กๆ แห่งนีเริมต ้นเป็ นเมืองแห่งการ
พั กผ่ อนเมือครั งทีฝรั งเศสซึงปกครองเวียดนามอยู่ ในขณะนั นได ้มาสร า้ งสถานี บนภู เขาขึนในปี พ.ศ.2465 จากนั นจึงเริมมี
ชาวต่างชาติมาพั กผ่อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจํ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริมเป็ นทีรู ้จักกันในหมู่นักท่องเทียว จึงทําให ้
ปั จจุบันทีนีได ้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล ้ว บรรดาชาวเขาทีอาศัยอยู่บริเวณนีก็มวี ถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ทีน่าสนใจ พืนทีใน
ซาปาเต็มไปด ้วยนาขันบันไดท่ามกลางทีลาดไหล่เขาทีทอดตัวอย่างมีเสน่ห ์ นอกจากนียังมีเทือกเขาฟานสีปัน ทีสูงทีสุดในอินโด
จีนทีความสูง 3,143 เมตรจากระดับนํ าทะเล

นํ าท่านชม หมูบ
่ า้ นชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบ
่ ้านชาวเขาเผ่าม ้งดํา ชมวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บ ้านนี และชมแปลงนาข ้าวแบบขันบันได การเดินทางไปหมู่บ ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท ้าหรือนั งรถยนต์ก็ได ้ ในกรณีทนั
ี ง
รถยนต์ รถนํ าเทียวจะพาทุกท่านมาทีหน ้าหมูบ
่ ้านก๊าตก๊าต และจากนันจึงเดินเท ้าเลาะตามไล่เขาซึงเป็ นถนนของหมู่บ ้านเพือสัมผัส
กับวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพืนเมือง ทีพึงพาธรรมชาติในการดําเนินชีวต
ิ อันเรียบง่าย ตลอดการ
เดินทางเท ้าจะมีบ ้านเรือนของชาวเขาทีเปิ ดร ้านวางจําหน่ายสินค ้าพืนเมือง ของทีระลึกแก่นักท่องเทียว (ลูกค้าสามารถนําสิง@ ของ
@ ผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม โดยเฉพาะมาม่า เป็นต้น)
ไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสือ
บริการอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร (2)
ิ ค ้าให ้ท่านเลือก ช ้อปปิ ง
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร ้อย อิสระท่านเดินชมและช ้อปปิ งที ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ ท มีสน
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสินค ้าพืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋ า รองเท ้า ท่านสามารถช ้อปปิ งให ้อย่างจุใจ
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA หรือระด ับเทียบเท่า

ว ันทีส
@ อง
เชา้

เมืองซาปา – นง@ ั รถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปน
ั – กระเชา้ ไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย (B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
่ ถานีนังกระเช ้าไฟฟ้ า จากนันนํ าท่านสู่ ยอดเขาฟานซิปน
จากนันนํ าท่าน นง@ ั รถรางเมืองซาปา สูส
ั โดย กระเชา้ ไฟฟ้า ไปยังยอด
เขา ซึงเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็ นระบบกระเช ้าไฟฟ้ าสริงสามสาย ยาวทีสุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานี
สุดท ้ายอยู่สงู จากระดับนํ าทะเลราว 3,000 เมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได ้เห็ น นํ าตกสีเงิน และ หมู่
บ ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขันบันไดทีสวยงาม เมือเดินทางถึงสถานีด ้านบนท่านจะได ้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม
่ ด
เดินขึนสูจ
ุ สูงสุดของยอดเขาให ้ท่านได ้เก็บภาพความประทับใจ

เทีย
@ ง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (4)
นํ าทานเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ตังอยู่ตอนต ้นอยู่บนลุม
่ แม่นําแดง ปฐมกษั ตริยร์ าชวงศ์ลสถาปนาขึ
ี
นเป็ นเมืองหลวงในปี พ.ศ.
1553 โดยใช ้ชือว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน จนกระทัง พ.ศ. 2245 กษั ตริยร์ าชวงศ์เหงียนได ้ย ้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว ้เมือตกเป็ น
ส่วนหนึของอินโดจีนฝรั งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็ นเมืองหลวงอย่างเป็ นทางการอีกครั งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได ้รั บเอกราชในปี
พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็ นสองประเทศ โดยฮานอยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมือรวมประเทศใน พ.ศ. 2519
จึงเป็ นเมืองหลวงหนึงเดียวของเวียดนามในปั จจุบน
ั (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) จากนันอิสระให ้ท่านเลือกซือสินค ้าบน ถนน

เย็น
พ ักที@
ว ันทีส
@ าม
เชา้

36 สาย ทีขายสินค ้าหลากหลายประเภท ทังของทีระลึก ของกิน ของใช ้ อาทิ เครืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋ า
ก๊อปปี ยีห ้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
บริการอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร (5)
DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือเทียบเท่า
จ ัตุร ส
ั บาดิงห์ – สุสานโฮจิมน
ิ ห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บงิ ห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์
มาร์เก็ต (B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั นนํ าท่านเดินทางไป จ ต
ั ุรส
ั บาดิงห์ ลานกว ้างทีประธานาธิบดีโฮจิมน
ิ ห์ได ้อ่านคํ าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ ้นจาก
ฝรังเศสเมือ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึนของฝรังเศสอยูถ
่ งึ 84 ปี
นํ าท่านชม สุสานโฮจิมน
ิ ห์ ภายในบรรจุศพอาบนํ ายาของท่านโฮจิมน
ิ ห์นอนสงบอยูใ่ นโลงแก ้ว (ถ่ายรูปด ้านนอกเท่านัน)

่ นํ าในอาณาเขตอัน
หลังอาหารเช ้านํ าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ท มี
ี ความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพืนทีชุม
ไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็ นเมืองทีมีภม
ู ท
ิ ศ
ั น์แปลกตา ทังเทือกเขา เนินเขาหินปูน ทีราบตํา และนาข ้าวล ้อมรอบด ้วย
ิ ธิa คณะปฏิวัตข
ยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็ นเมืองศักดิส
a ท
ิ องโฮจิมน
ิ ห์ก็ได ้เคยตังฐานทัพขึนทีนีเป็ นแห่งแรกในการศึก เดียน
เบียนฟู ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใช ้เวลาเดินทางราวๆ 2 ชัวโมง)

เทีย
@ ง

่ า่ เรือ ล่องเรือนิงห์บงิ ห์ หรือ ฮาลองบก เป็ นแหล่งท่องเทียว ทีตังอยูท
นํ าท่านเดินทางสูท
่ างตอนใต ้ของสามเหลียมปากแม่นําแดง
ในจังหวัดนิงบิงห์ เป็ นพืนทีทีมีทังภูมท
ิ ัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่นําหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต ้นํ า และยัง
ถูกล ้อมรอบด ้วยผาสูงชัน จึงทําให ้สถานทีแห่งนีงดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีทเผยให
ี
้เห็นการตังถินฐานของมนุษย์
สมัย โบราณ ทําให ้สถานทีแห่งนีได ้รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นํ าท่านลงเรือล่องไปตามสายธาร
แห่งธาราทีไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั งแม่นํา ซึงมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพ
ทีปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั งเรือ ล่องผ่าน
ท ้องนํ า และถําต่างๆภายในบริเวณท่านจะได ้ ชมทัศนียภาพของภูเขาน ้อยใหญ่ สลับซับซ ้อนสุดลูกหูลก
ู ตา สองข ้างทางเป็ นทุง่ นา
บ ้างทุง่ หญ ้าคาบ ้างสลับกันไป ความประทับใจทีได ้จากการมาเทียวชม เป็ นสถานทีท่องเทียวทางธรรรมชาติทสวยงามมากแห่
ี
งหนึง
ของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของทีนีได ้รั บการรั งสรรค์จากธรรมชาติล ้วนๆ และยังเป็ นสถานทีใช ้ถ่ายทําภาพยนต์ KONG
SKULL ISLAND
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (7)

เย็น
พ ักที@

หลังจากนันนํ าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดินทางชืนชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม
ั สวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใช ้เวลาราวๆ 2 ชัวโมงครึง)
สองฝั งส่วนใหญ่จะเป็ นนาข ้าวสีสน
ิ ค ้าพืนเมืองเวียดนามและสินค ้าจากจีนให ้
จากนั นอิสระให ้ทุกท่านช ้อปปิ งและเลือกซือสินค ้าที ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ ต มีสน
ท่านได ้เลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซือเป็ นของฝาก เช่น กระเป๋ าผ ้าไหม ไม ้หอมแกะสลัก เสือผ ้า ผ ้าพันคอ เสือยืดลายเวียดนาม
ฯลฯ
บริการอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร (8)
SEA STAR HOTEL /CITY BAY PALACE HOTEL / KENNY HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
@ ี@
เชา้

เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นํ าท่านล่องเรือ อ่าวฮาลอง เบย์ เชิญท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง จนทําให ้ได ้รับการขึนทะเบียน
เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก ้เมือปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทได
ี ้แต่งแต ้มด ้วยเกาะหินปูน
รูปร่างแปลกตานั บพันเกาะ สลับซับซ ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ทีมีรูปร่างแปลกตา อ่าวฮาลองนั นประกอบไปด ้วย
เกาะเล็ก เกาะน ้อยจํานวนกว่า 1,000 เกาะ

เทีย
@ ง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร พิเศษ !! ทานซีฟ๊ ดบนเรื
ู
อ (10)
ั ทําให ้มองเห็นเป็ นรูปทรงต่างๆ
จากนันนํ าท่านชม ถํา\ สวรรค์ ภายในถํางดงาม มีหน
ิ รูปทรงต่างๆ ประดับไปด ้วยไฟหลากหลายสีสน
กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ นกกระเรียน คูร่ ั ก ฯลฯ และกลับไปขึนเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน ้อย
ใหญ่ทมี
ี รูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซึงยูเนสโก ้ประกาศให ้เป็ นมรดกโลกเมือ 17 ธันวาคม 2537และไฮ
ไลท์ของทีนีเรือจะผ่านให ้ท่านถ่ายรูปเป็ นทีระลึกกับ เกาะไก่ชน

เย็น
20.45
22.35

จากนันนํ าท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองฮานอยผ่านทางเส ้นทางเดิม (ใช ้เวลาเดินทางราวๆ 3-4 ชัวโมง)
บริการอาหารด้วยเป็นขนมปัง BANH MI ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ (11)
จากนันเดินทางกลับ เมืองฮานอย เข ้าสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพือเดินทางกลับประเทศไทย
่ รุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG565 (บริการอาหารและเครือ
นํ าท่านเหินฟ้ ากลับสูก
@ งดืม
@ บนเครือ
@ ง)
ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร ้อมความประทับใจ
……………………………………………………………………………………….

** หากท่านทีต
@ อ
้ งออกตว^ ั ภายใน (เครือ
@ งบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ@ จ้าหน้าทีท
@ ุกครงก่
ั\ อนทําการออกตว^ ั เนือ
@ งจาก
สายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
@ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
้ ริการ ***
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ@ ชบ

อ ัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

11 – 14 เมษายน 2562

19,999

26 – 29 กรกฎาคม 2562

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กมีเตียง/ไม่มเี ตียง
(เด็กอายุตํา
@ กว่า11ปี )

พ ักเดีย
@ วเพิม
@

ราคาไม่รวมตว^ ั

19,999

4,000

14,999

16,999

16,999

3,500

12,999

09 – 12 สิงหาคม 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

22 – 25 สิงหาคม 2562

13,999

13,999

3,500

10,999

12 – 15 ก ันยายน 2562

14,999

14,999

3,500

10,999

26 – 29 ก ันยายน 2562

14,999

14,999

3,500

10,999

11 – 14 ตุลาคม 2562

16,999

16,999

3,500

12,999

17 – 20 ตุลาคม 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

24 – 27 ตุลาคม 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

07 – 10 พฤศจิกายน 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

21 – 24 พฤศจิกายน 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

05 – 08 ธ ันวาคม 2562

16,999

16,999

3,500

12,999

12 – 15 ธ ันวาคม 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

19 – 22 ธ ันวาคม 2562

15,999

15,999

3,500

11,999

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563
*เพิม
@ พีเรียด*

18,999

18,999

4,000

12,999

** ราคาเด็ กอายุไม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
@
และห ัวหน้าท ัวร์ทา่ นละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ั\ ไม่เช่นนนทางบริ
ั\
ษท
ั จะไม่คน
ื ม ัดจําไม่วา
่ ด้วยกรณีใดๆ
\ เพราะว่าทางบริษท
ทงสิ
ั\ น
ั ได้ทําการจ่ายค่าตว^ ั ไปให้ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถถ
ี@ ว้ น
ก่อนการจองท ัวร์ทก
ุ ครงั\ เพือ
@ ประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง
\ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษท
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั\
องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน
ั ฯ ขอสงวนสิทธิh
ในการเลือ
@ นการเดินทาง หรือเปลีย
@ นแปลงราคา
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหล ัง ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใh นการคืนม ัดจําทงหมด
ั\
เนือ
@ งจาก
ทางบริษ ัทฯ ได้ชําระค่าตว^ ั เครือ
@ งบินเต็มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเ@ รียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนํา\ ม ันทีย
@ ังมิได้ชําระ ค่า
ท ัวร์สว่ นทีเ@ หลือ กรุณาชําระ 21 ว ันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตว^ ั เมือ
@ ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟน
ั ด์ได้ อ ันเนือ
@ งจากเงือ
@ นไขของสายการบิน
อ ัตราค่าบริการนีร\ วม
ค่าตัวn เครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ

ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการนีไ\ ม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด
้ ริการ)
มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการใชบ
ค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
@ ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม
@ 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ
@ า่ ย 3%
เงือ
@ นไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี
ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให ้ถือว่านั กท่องเทียวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี
นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือ
@ นไขการยกเลิกการเดินทาง
ื
1. กรณีทนัี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีชอในเอกสารการ
จอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
ื
กรณีนัก ท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรั บเงินค่าบริการคืน นั ก ท่องเทียวหรือ เอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบ
อํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้องการให ้นํ าเงินเข ้า
ให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทังหมด ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่ายจริงจาก
ค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวn เครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

2.

3.

การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด

4.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี
นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใa นการยกเลิกการเดินทางกรณีมนี ักท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน
เงือ
@ นไขและข้อกําหนดอืน
@ ๆ
1. ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นเป็
ี นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิaใ นการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ท ีมีนั ก ท่ อ งเทียวร่ ว มเดิน ทางน อ
้ ยกว่ า 15 ท่ า น โดยจะแจ ง้ ให ก้ ั บ
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี ่า และอย่างน ้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี ่า แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทาง
น ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไa ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนั งสือเดินทางและ
อืนๆ เพือใช ้ในการจองตัวn เครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนังสือเดินทางให ้กับทางบริษัทพร ้อมการชําระเงิน
มัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใa นการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไa ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ั อืน เป็ นต ้น
ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย

7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใa นการ
ปรั บราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัnวเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือ ตัวแทนของทางบริษั ท ไม่มอ
ี ํ านาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษั ท เว ้นแต่ม ีเ อกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุด
เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซป
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลก
ั ษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลด
ใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
\ ไปบนเครือ
3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกีย
@ วก ับการนําแบตเตอรีส
@ ํารองขึน
@ งบินด ังนี\ แบตเตอรีสํารองสามารถนํ าใส่กระเป๋ าติด
ตัวถือขึนเครืองบินได ้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได ้แก่
3.1 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน ้อยกว่า 20,000 mAh หรือน ้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่มก
ี ารจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่เกินคนละ 2 ก ้อน
3.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห ้ามนํ าขึนเครืองในทุกกรณี
4. ห ้ามนํ าแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต ้เครืองในทุกกรณี
*****************************************

