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NT422
ทวัรเ์วยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฟานซปัิน 3 วัน 2 คนื (SL)
ทัวรเ์วยีดนาม , 3 วัน 2 คนื ,

HOLIDAY SAPA HOTEL  , Red River View Hotel

เมอืงฮานอย - เมอืงลาวไก - เมอืงซาปา - น้าํตกสเีงนิ - ตลาดซาปา
หมูบ่า้นชาวเขากตักตั - นงัรถรางเมอืงซาปา - นงักระเชา้ขนึยอดเขาฟานซปีัน

ทะเลสาบคนืดาบ - สะพานแสงอาทติย ์- วดัหงอกเซนิ - ชอ้ปปิงถนน 36 สาย - โชวห์ุน่กระบอกน้าํ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - เมอืงฮานอย(สนามบนินอยไบ) - เมอืงลาวไก - เมอืงซาปา - น้าํตกสเีงนิ - ตลาดซาปา

04.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชนั 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 7-
8 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ THAI LION AIR โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ
และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง

07.40 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ THAI LION AIR เทยีวบนิท ีSL180

09.30 น.



เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย

นําทา่นออกจาก เมอืงฮานอย เพอืเดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาวไก ใกลก้ับชายแดนจนี ตังอยู่บนระดับความสงูจากระดับน ้าํทะเลปานกลาง 1,650 เมตร
จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปี ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม.)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเฝอเวยีดนามอนัลอืชอื

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงซาปา ใชเ้วลาเพยีง 45 นาท ีเมอืงซาปา เป็นเมอืงเล็กๆแหง่การพักผอ่น
เมอืครังทฝีรังเศสซงึปกครองเวยีดนามอยู่ในขณะนัน ไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาขนึในปี พ.ศ.2465
จากนันจงึเรมิมชีาวตา่งชาตมิาพักผอ่นในชว่งวันหยุดเป็นประจํา เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเรมิเป็นทรีูจั้กกันในหมู่นักทอ่งเทยีว
จงึทําใหปั้จจบัุนทนีีไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทอีาศัยอยู่บรเิวณนีก็มวีถิชีวีติทน่ีาสนใจ
พนืทใีนซาปาเต็มไปดว้ยนาขันบันได ทา่มกลางทลีาดไหลเ่ขาททีอดตัวอย่างมเีสน่ห ์นอกจากนียังมเีทอืกเขาฟานสปัีน
ทสีงูทสีดุในอนิโดจนีทคีวามสงู 3,143 เมตรจากระดับน ้าํทะเล

นําทา่นเดนิทางไปชม น้าํตก Silver Water Fall (น ้าํตก ThacBac) น้าํตกสเีงนิ ทขีนึชอืในเมอืงซาปา

นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิทสีงูทสีดุในซาปา ชมทัศนียภาพของเมอืงซาปารอบดา้นรายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา
และเทอืกเขาเหลา่นีก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจนี และจะมยีอดเขาทสีงูโดดเดน่ทสีดุในบรรดายอดอนื  ๆคอื
ฟานซปีนั(Fansipan) ของเทอืกเขาหวา่งเหลยีนเซนินี เป็นยอดเขาทสีงูทสีดุในแถบอนิโดจนี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอล+พเิศษไวนแ์ดง DALAT

พาทกุทา่นชม ตลาดซาปา ซงึมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ตา่ง  ๆทอีอกมาจับจา่ยซอืขายกันอย่างมสีสีนั

ทพีกั
HOLIDAY SAPA HOTEL / CHAPA DEW BOUTIQUE SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เมอืงซาปา - หมูบ่า้นชาวเขากตักตั - นงัรถรางเมอืงซาปา - นงักระเชา้ขนึยอดเขาฟานซปีนั - เมอืงลาวไก

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม หมูบ่า้นชาวเขากตักตั หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนี
และชมแปลงนาขา้วแบบขันบันได การเดนิทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดนิทางเทา้หรือนังรถยนตก็์ได ้ในกรณีทนัีงรถยนต์
รถนําเทยีวจะพาทกุทา่นมาทหีนา้หมู่บา้นกัตกัต
และจากนันจงึเดนิเทา้เลาะตามไลเ่ขาซงึเป็นถนนของหมู่บา้นเพอืสมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่แบบมคีวามสขุของประชาชนชาวเขาพนืเมอืง
ทพีงึพาธรรมชาตใินการดําเนนิชวีติอันเรียบงา่ย ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรือนของชาวเขาทเีปิดรา้นวางจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืง
ของทรีะลกึแกนั่กทอ่งเทยีว

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นนงัรถรางใหมส่ดุจากสถานซีาปา สู ่สถานกีระเชา้ เพอืขนึยอดเขาฟานซปัีน ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร
ทา่นจะไดส้มัผัสกับความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทาง ยอดเขาฟานซปัิน
ยอดเขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและในภมูภิาคอนิโดจนีจนไดรั้บการกลา่วขานวา่ “หลงัคาแหง่อนิโดจนี”
สงูทสีดุในอนิโดจนีบนความสงูจากระดับน ้าํทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดนิเทา้สูย่อดเขาแหง่นีไม่ไดส้ะดวกสบายเลย
เพราะสภาพเสน้ทางทคีอ่นขา้งชนั
จนมเีฉพาะผูพ้สิมัยการเดนิป่าจากทัวโลกเลอืกเป็นจดุหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชนืชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแหง่เอเชยี
หมายเหต ุ: กระเชา้ฟานซปัีนอาจจะมกีารปิดปรับปรุงซงึจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯจะทําการคนืเงนิคา่กระเชา้หนา้งานทา่นละ 1,000
บาทคะ่ ในกรณีทไีม่ไดข้นึกระเชา้ฟานซปัีน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชวัโมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทาง



ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
LAO CAI ROYAL HOTEL / RED RIVER VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงลาวไก - เมอืงฮานอย - ทะเลสาบคนืดาบ - สะพานแสงอาทติย ์- วดัหงอกเซนิ - อสิระชอ้ปปิงถนน 36 สาย - โชวห์ุน่กระบอกน้าํ -
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง)
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมบรรยากาศธรรมชา่ตทัิง 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเซนบุฟเฟ่ตน์านาชาติ

บา่ย
นําทานสูใ่จ กลางเมอืงฮานอย เพอืชม ทะเลสาบคนืดาบ

จากนันนําทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์เพอืไปสู ่เกาะหยก

ชม วดัหงอกเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และขา้ง  ๆศาลเจา้มอีาคารหลังเล็ก  ๆทมีเีตา่สตา๊ฟขนาดใหญ่
ซงึเป็นเตา่ทอีาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นี ภายในวัดยังมตีะพาบศักดสิทิธ ิรวมทังอานุสาวรียข์อง ตรันคว็อกตวน
ซงึเป็นแม่ทัพเอกในการตอ่สูก้ับกองทัพมองโกลและขับเคลอืนทัพมองโกลกลับไปไดสํ้าเร็จเมอืปี ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซนิ หรือวัดเนนิหยก
เป็นอกีสญัลักษณ์หนงึทสํีาคัญมากๆของเมอืงฮานอยสะพานสแีดงนันเป็นสะพานไมท้มีนัีกทอ่งเทยีวทมีาทัวรเ์วยีดนามทเีป็นคูรั่กมักจะมาถ่ายรูปพรีเวสดงิกันทนีี
เมอืผูท้มีาทัวรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปก็จะเขา้สูป่ระตวัูด ภายดา้นในนันจะมตีะพาบอยู่ 1 ตัว ทสีตา๊ฟไวป้ระวัตแิละความเป็นมานันกลา่วไวว้า่
ทะเลสาบแหง่นีมตีะพาบทังหมด 2 ตัว อกีตัวหนงึยังมชีวีติอยู่และอาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นี

จากนันนําทา่น อสิระชอ้บปิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึตา่ง  ๆฯลฯ

นําทา่น ชมการแสดงระบําหุน่กระบอกน้าํ ศลิปะกรรมประจําชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก
ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก (เชดิจากในน ้าํผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร)
นําเสนอเรืองราวในชวีติประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกลา่วถงึเมอืงหลวงฮานอย

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนอยไบ เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

20.20 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิ THAI LION AIR เทยีวบนิท ีSL185

22.20 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 14:19 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารนรีวม

•  คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class)รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนัทุกแหง่
กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทยีวใดเทยีวหนงึ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ
โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีาราง

• อตัราคา่บรกิารระบุ

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ
โดยมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ํากดัจํานวนชนิ แตท่ังนเีจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน
(ตามเงอืนไขของสายการบนิ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีวตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนยีม 1,000 บาทตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็
ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทังนที่านสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทุกท่าน ทสีนามบนิ ในวันเช็คอนิ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนยีมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ
ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

เงอืนไขการจองและการชําระเงนิ

• กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง
เนอืงจากเป็นทัวรร์าคาโปรโมชันขออนญุาตเิกบ็เตม็จํานวนและไมค่นืเงนิในการยกเลกิไมว่า่กรณใีดๆ และตดัทนัีงการจองภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวันนี
กรณุาชําระเงนิใน2วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท  ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีาํหนด
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่นันหมายถงึวา่ กรณทีมีคีวิรอ (Waiting List)
กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีด เรามทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

• กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณทีไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เงอืนไขสําคญัอนืๆททีา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีนึต่าํอยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต่าํกวา่กาํหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป

• หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่าน เป็นจํานวนเงนิ 3 USD / ท่าน / รา้น



• อตัรานเีฉพาะนักท่องเทยีวทถีอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน กรณถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมเพมิจากราคาทัวร ์ท่านละ 100USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทังน ีกอ่นคอนเฟิรม์ลางาน
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

• กรณทีที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทัวร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกบัเจา้หนา้ทกีอ่นทุกครงั
และควรจองบัตรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สงิสาํคญั
ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเช็คอนิกอ่นเครอืงบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัวโมง
โดยในสว่นนหีากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
หรอืตงัแตท่ที่านเรมิจองทัวร ์เพอืใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพอืจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณมีคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ
ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง

• กรณุาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทหีลงัจากชําระเงนิกรณทีที่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน)
กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ

• กรณทีอีอกบัตรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
หากท่านไมด่าํเนนิการสง่สาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพอืใชใ้นการออกบัตรโดยสาร

• หลงัจากท่านชําระคา่ทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอยา่งนอ้ย 5 หรอื 7 วัน
กอ่นออกเดนิทาง

• อตัราทัวรน์ ีเป็นอตัราสาํหรบับัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั
ตามกาํหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทไีมรู่จ้ักกนัมากอ่น เช่น กรณทีที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสโีมงเย็นกจ็ะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2ช.ม.
การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื
ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ
เงอืนไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนทีางบรษัิทจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ
ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เนอืงจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงัน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิ
ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิารหากระหวา่งเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้

• กรณทีที่านถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง(พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้าํ
ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้
ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล
หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีํารดุ
กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ
เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมแ่ (ตวัเครอืงบนิ)
ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ
กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีดุใหท้่านไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกัเนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว (Single)



และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple)จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชันกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป)

• กรณทีที่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน ,
การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิท

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม และ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทที่านตอ้งการ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม
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