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โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
วันแรก
04.30 น.
07.00 น.
หมายเหตุ

08.45 น .
เช้า
จากนัน้

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้ นกัต๊ กัต๊ -ชมน้ าตกสีเงิน-ตลาดซาปา (เช้า/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 1 Air Asia (FD) โดยมี
เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน(รับชุดของแถมที่หวั หน้าทัวร์ ณ วันเดินทางค่ะ)
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย่ วบิน FD 642 (ไม่รวมค่าบริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป)
สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นงั ่ และ Hot Seat บริการสาหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ตอ้ งการนัง่ แถวหน้าและนัง่
ติดกันหรือเลือกที่นงั ่ ได้ เนื่องจากตัวเครื
๋ อ่ งบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะ
ไม่ได้นงั ่ ติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณี ตอ้ งการล็อกที่นงั ่ ไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกที่นงั ่ ไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว
* ต้องการล็อคที่นงั ่ แถวหน้า Hot Seat
แถวที่ 1 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน
แถวที่ 2-5 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน
แถวที่ 6-8 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครัง้ ก่อนทาการจองค่ะ**
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
บริการอาหารเช้าเมนู พเิ ศษ เฝอเวียดนามอันลือชื่อ ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ทีต่ งั้ อยู่ภาคเหนือ
เป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาท่านเดินทางข ้ามแม่นา้ แดง แม่
นา้ สายลอยฟ้ าทีอ่ ยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม
ทีอ่ อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่ เศส ปัจจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง
ฮานอยในอดีตได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงทีส่ วยทีส่ ุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris”เป็ นเมืองหลวงที่ได้รบั การ
วางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่นา้ ลอ้ มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่ือว่า City of
Lakes มีถนนหนทางทีร่ ่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ใน
อินโดจีน ปัจจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให ้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่หเ์ มืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสือ่ มคลายชม
ตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอย
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยงั คงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ไ ด้
อย่างเหนียวแน่ น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส ตึก อาคารที่สาคัญต่ างๆ ยังคงเป็ น
การก่อสร้าง สไตล์ฝรัง่ เศส ต้นไม้สองขา้ งทางอายุกว่าร้อยปี ใหค้ วามร่ มรื่น และสบาย
ตายิ่ง นัก หลัง จากนั้น เดิน ทางสู่ จงั หวัด ลาวไกโดยเส น้ ทางด่ ว นจากโนยบ่ า ย ด้ว ย
ระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่ อ ไปยังเมืองซาปา ซึ่งเป็ นอาเภอหนึ่งตัง้ อยู่ ใ น
จังหวัดลาวไก ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่ โมง)
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เที่ยง

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ ้านชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถชี ีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ ้านนี้
และชมแปลงนาขา้ วแบบขัน้ บันได ทีส่ วยงามกว ้างสุดลูกหูลูกตาจากนัน้ นาท่านเดินทางไปชมนา้ ตก Silver Water Fall
(น้ าตก ThacBac) น้ าตกสีเงิน ทีข่ ้นึ ชื่อในเมืองซาปา
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พเิ ศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่ อกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสสี นั
สมควรแก่เวลานาท่านเขา้ ทีพ่ กั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง

ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทีส่ ูงทีส่ ุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปา
รอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูน
นานในประเทศจีน และจะมียอดเขาทีส่ ูงโดดเด่นทีส่ ุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปนั
(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลีย่ นเซินนี้ นับว่าเป็ นยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในแถบอิน
โดจีน สูงถึง 3,143 เมตรนาท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวน
ไม้ดอกและสวนหินทีส่ วยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล ้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5ชัว่ โมง)
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเขา้ ทีพ่ กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

เที่ยง
คา่

วันที่สาม

ฮานอย-นิ งบิงห์-ล่องเรือชมถ้าตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc)หมายถึงถา้ สามถา้ ตามตานาน
กล่าวว่าถา้ นี้ถกู บรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสนา้ เมือ่ ครัง้ นา้ ทะเลยังท่วมถึง
ซึ่งยังคงมีรอยคราบนา้ ปรากฎเป็ นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่นา้ Hoang Long
ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภ์ าพ ภูเขาสองฝัง่ แม่นา้ ซึ่งมีความยาว
หลายกิโลเมตร Tam Cocตามตานานกล่าวว่าถา้ นี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและ
กระแสนา้ เมือ่ ครัง้ นา้ ทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบนา้ ปรากฎเป็ นหลักฐาน
ภาพทีป่ รากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุย้ หลินของจีน”
เพลิดเพลินกับการนัง่ เรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องนา้ สองข ้างทาง
เป็ นทุ่งนาขา้ ว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให ้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับ
ทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
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คา่

เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็ นอยู่และวิถชี ีวติ อาคารบ ้านเรือน
ในปัจจุบนั ของชาวเวียดนาม ซึ่งทีฮ่ าลองนี้ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ที่
สรรสร้างด้วยความงดงามดัง่ ภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่
เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รบั การพิจารณาประกาศเป็ น “มรดกโลก”โดย
องค์การยูเนสโก้
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ ง Night Market เมืองฮาลองซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง
สมควรแก่เวลานาท่านเขา้ ทีพ่ กั NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

ล่องเรือชมทัศนี ยภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้านางฟ้ า-หมู่บา้ นชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
 (เช้า/กลางวัน-ไวน์แดง/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพือ่ ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติทส่ี รรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าว
ฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยู เนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไป
ด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทัง้ เกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ ชนฯลฯนาท่าน
ชมถ้าสวรรค์ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถา้ แห่งนี้เพิง่ ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มกี าร
ประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถา้ ซึ่งบรรยากาศภายในถา้ ท่านจะชมความสวยงามตามธรร มชาติท่เี สริมเติมแต่งโดย
มนุษย์แสงสีทล่ี งตัวทาให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทัง้ รูปมังกรเสาคา้ ฟ้ าพระพุทธรูปศิวลึงค์ชมแพชาวประมงซึ่งเป็ น
วิถชี ีวติ ของชาวฮาลองจะสร้างแพทาเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยและมีกะชังไว้สาหรับเลี้ยงสัตว์ทะเลเช่ นกุง้ หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซื้อ
อาหารทะเลสดๆจากทีน่ ่ไี ด้นาท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็ นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหัน
หน้าเขา้ หากันคล้ายๆกับไก่หรือนกแลว้ แต่จนิ ตนาการของแต่ละท่าน

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เป็ นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม พร้อมทัง้ ชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง
ถึงท่าเรือฮาลองนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย (4 ชัว่ โมง)ระหว่างทางแวะให ้ท่านได้เลือกชมโรงงานหยก
จากนัน้ นาท่าน อิสระช้อปปิ้ งถนน 36 สายมีสนิ ค้าราคาถูกใหท้ ่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้อผ้า รองเท ้า ของทีร่ ะลึก
ต่างๆ ฯลฯสมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 645 (บริการอาหารร้อนและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื

20.50น.
22.45 น.

........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว
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ตารางวันเดินทางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิ งบิงห์ 4 วัน 3คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

6 ม.ค.61
20 ม.ค.61
27 ม.ค.61
10 ก.พ.61
17 ก.พ.61
24 ก.พ.61
3 มี.ค.61
10 มี.ค.61
17 มี.ค.61
24 มี.ค.61
31 มี.ค.61
7 เม.ย.61
12 เม.ย.61
21 เม.ย.61
28 เม.ย.61
5 พ.ค.61
12 พ.ค.61
19 พ.ค.61
9 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61
7 ก.ค.61
14 ก.ค.61

9 ม.ค.61
23 ม.ค.61
30 ม.ค.61
13 ก.พ.61
20 ก.พ.61
27 ก.พ.61
6 มี.ค.61
13 มี.ค.61
20 มี.ค.61
27 มี.ค.61
3 เม.ย.61
10 เม.ย.61
15 เม.ย.61
24 เม.ย.61
1 พ.ค.61
8 พ.ค.61
15 พ.ค.61
22 พ.ค.61
12 มิ.ย.61
19 มิ.ย.61
3 ก.ค.61
10 ก.ค.61
17 ก.ค.61

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

12,900

12,900

11,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

12,900

12,900

11,900

3,500

12,900

12,900

11,900

3,500

12,900

12,900

11,900

3,500

12,900

12,900

11,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

12,900

12,900

11,900

3,500

15,900

15,900

14,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

12,900

12,900

11,900

3,500

12,900

12,900

11,900

3,500

12,900

12,900

11,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

21 ก.ค.61

24 ก.ค.61

24

11,900

11,900

10,900

3,500
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28 ก.ค.61
4 ส.ค.61
11 ส.ค.61
18 ส.ค.61
25 ส.ค.61

31 ก.ค.61
7 ส.ค.61
14 ส.ค.61
21 ส.ค.61
28 ส.ค.61

24
24
24
24
24

12,900

12,900

11,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

12,900

12,900

11,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ภาษีน้ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงเพิ
ั ่ ม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
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เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนด
ไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหาย
ต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
6. กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิม่ เติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูก
ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว
เองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**
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