HAN09 ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง ปาร์ ค (3D2N)
สายการบิน THAI LION AIR (SL)

บินด้ วยสายการบิน ไทยไลอ้ อนแอร์ (SL) : ขึน+ เครื.องที.สนามบินดอนเมือง (DMK)
SL 180
SL 185

DMK(กรุ งเทพ) – HAN(ฮานอย)
HAN(ฮานอย) – DMK(กรุ งเทพ)

07.10 – 09.05
20.45 – 22.45

**โหลดกระเป๋ าสั มภาระโดยนํา+ หนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (D ชิ+น) และ ถือขึน+ เครื.องบินได้ นํา+ หนักไม่ เกิน G ก.ก. **

DAY 1
กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉิ นก๊ วก –
เมืองฮาลอง – ล่ องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่ าวฮาลอง - นั.งกระเช้ าไฟฟ้าชม HALONG
PARK – HALONG NIGHT MARKET (-/L/D)
04.00น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ อาคาร ชัน ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที)
ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาํ แนะนําเพื)อ
เตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

07.10น.

ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR

เที.ยวบินที. SL 180
09.05น.

เดิ นทางถึง ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รั บกระเป๋าสัมภาระ
เรี ยบร้ อย ... นําท่ านออกจาก เมื อ งฮานอย นําท่ านเดิ น ทางสู่ ทะเลสาบตะวัน ตก ( WEST LAKE ) เป็ น
ทะเลสาบนําจืดที)ใหญ่ที)สุดของกรุ งฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝั)ง = กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที)
ใหญ่ ที) สุ ดของเมื องหลวงและเป็ นสถานที) ๆ นิ ย มสํา หรั บ การพักผ่อนหย่อนใจ มี ส วนรอบๆ ทะเลสาบที) ดึงดู ด
ชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที)ยวที)กาํ ลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองที)วุ่นวาย นอกจากนีทะเลสาปยังล้อมรอบด้วย
สถานที)สาํ คัญมากมายในประวัติศาสตร์ ของกรุ งฮานอย เช่น ก๊วกเจดีย ์ วัดกว่านแถ่งห์ เป็ นต้น

WEST LAKE

เที.ยง

นํา ท่ า นเดิ น ทางต่ อ ไปยัง วั น เฉิ น ก๊ ว ก เป็ นวัด จี น ที) มี ค วามเก่ า แก่ ข องชาวพุ ท ธที) เ คยรุ่ งโรจน์ ใ นอดี ต และมี
ความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็ นอย่างมาก สร้างขึนในศตวรรษที) A โดยกษัตริ ย ์ Ly Nam De ครังเมื)อมีการ
สร้างเมืองขึนใหม่ ตังอยูใ่ จกลางเมือง ลักษณะเป็ นเกาะเล็กๆริ มทะเลสาบตะวันตก ภายในวัดมีตน้ มหาโพธิI ที)เป็ น
ของขวัญมาจากประเทศอินเดียและเจดียท์ รงสู งหลายชัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เซนบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ

SEN RESTAURANT HANOI

นําท่ านออกเดิ นทางสู่ ท่ าเรื ออ่ าวฮาลองเบย์ เพื) อ ล่ อ งเรื อ ชมความงามตามธรรมชาติที)ส รรค์สร้ างด้วยความ
งดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ กว่า ,KLL เกาะได้รับการประกาศเป็ น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่ งนีเต็มไปด้วยภูเขาหิ นปูนมากมายระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมความงาม
ของเกาะต่างๆ ทังเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ จากนันเดินทางสู่ HALONG PARK นําท่าน นั.งกระเช้ า
เพื)อข้ามอ่าวฮาลองไปยังเกาะระหว่างนี ให้ท่านได้ชมวิวอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรู ปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง
ให้ท่านเพลินเพลินกับกิจกรรมในฮาลองปาร์ คไม่ว่าจะเป็ นการเที)ยวชม สวนญี.ปุ่น

KOI BRIDGE

เพลิดเพลินกับการ นั.งรถราง หรื อขึน
+ ชิ งช้ าสวรรค์ Sun wheel เพื)อชมทัศนียภาพมุมสู งของอ่าวฮาลอง อิสระให้
ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจหรื อชม การแสดงหุ่นกระบอกนํา+ เป็ นศิลปกรรมประจําชาติ หุ่ นกระบอกนํา
เป็ นการผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพกับความรั กชาติอย่างรุ นแรงจนเป็ นสิ) งปลูกฝังกันมาในจิ ตใจของ
่ ลังฉากและมีนาท่
ชาวเวียดนาม นักเชิ ดหุ่ นจะยืนอยูห
ํ วมถึงบริ เวณเอวและควบคุมตัวหุ่ นด้วยไม้ไผ่ลาํ ยาว สําหรับ
เทคนิ คการเชิดนันได้ถูกปิ ดบังเป็ นความลับอย่างมิดชิดและมีเพียงแค่แห่งเดียวในโลก

HALONG PARK
คํา.

บริการอาหารคํา. ณ ภัตตาคาร
อิสระทุกท่าน ณ ตลาดราตรีฮาลอง มีสินค้าพืนเมืองเวียดนามและสิ นค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะ
สําหรับซื อเป็ นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื อผ้า ผ้าพันคอ เสื อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ

พักที.

Sea Star Halong / Cong Doan Halong โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่ า

DAY 2
ถํ+านางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้ านหยก – ทะเลสาบคืนดาบ - วัด
หงอกเซิน – อิสระช้ อปปิ+ งถนน hi สาย (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ถํา+ นางฟ้า ชมหิ นงอกหิ นย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่ าประทับใจยิง) นักถําแห่ งนีเพิ)งถูกค้นพบเมื)อ
ไม่นานมานี ได้มีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถําซึ) งบรรยากาศภายในถําท่านจะชมความสวยงามตาม

ธรรมชาติที)เสริ มเติมแต่งโดยมนุ ษย์แสงสี ที)ลงตัวทําให้เกิดจิ นตนาการรู ปร่ างต่างๆ มากมายทังรู ปมังกรเสาคําฟ้ า
พระพุทธรู ปศิวลึงค์

PARADISE CAVE

เที.ยง

ชม แพชาวประมง ซึ) งเป็ นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทําเป็ นที)อยูอ่ าศัยและมีกะชังไว้สาํ หรับเลียงสัตว์ทะเล
เช่นกุง้ หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซื ออาหารทะเลสดๆจากที)นี)ได้นาํ ท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ) งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็ นเกาะเล็กๆ P เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรื อนกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละ
ท่าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!! ชิมไวน์ แดง DALAT
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัว) โมง) นําท่านแวะ ร้ านหยก ให้ท่านเลือกซื อเป็ น
ของฝาก นําท่านเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ นําท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ข้ามไปสู่ เกาะหยกชม วัด

หงอกเซิ น วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที)มีเต่าสต๊าฟขนาด
ใหญ่ ซึ) งเป็ นเต่าที)อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่ งนี ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิIสิทธิIรวมทังอานุสาวรี ยข์ อง

ตรันคว็อกตวน ซึ) งเป็ นแม่ทพ
ั เอกในการต่อสู ้กบั กองทัพมองโกลและขับเคลื)อนทัพมองโกลกลับไปได้สําเร็ จเมื) อปี
ค.ศ. PS= วัดหง็อกเซิ น หรื อวัดเนิ นหยก เป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ) งที)สําคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสี แดงนันเป็ น
สะพานไม้ที)มีนักท่องเที)ยวที)มาทัวร์ เวียดนามที)เป็ นคู่รักมักจะมาถ่ายรู ปพรี เวสดิงกันที)นี) เมื)อผูท้ ี)มาทัวร์เวียดนามข้าม
สะพานไปก็จะเข้าสู่ ประตูวดั ภายด้านในนันจะมีตะพาบอยู่ ตัว ที)สต๊าฟไว้ประวัติและความเป็ นมานันกล่าวไว้ว่า
ทะเลสาบแห่ งนีมีตะพาบทังหมด P ตัว อีกตัวหนึ)งยังมีชีวิตอยูแ่ ละอาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่ งนี

NGOC SON
คํา.

จากนันนําท่าน อิสระช้ อบปิ+ งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื อผ้า รองเท้า
ของที)ระลึกต่างๆ ฯลฯ
บริการอาหารคํา. ณ ภัตตาคาร

พักที.

Sunries Hanoi / Delight Hotel โรงแรมระดับ h ดาวหรือเทียบเท่ า

DAY 3
เมื อ งนิ ง บิง ห์ – ร้ านเยื.อ ไผ่ – ล่ อ งเรื อ ชมความสวยงามของฮาลองบก – กรุ ง เทพฯ
(สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิงบิงห์ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ ชัว) โมง) ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทงั 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม นําท่านแวะ ร้ านเยื.อ ไผ่
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ า เรื อ ล่ อ งเรื อ นิ ง ห์ บิ ง ห์ หรื อ ฮาลองบก เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที) ย ว ที) ต ังอยู่ท างตอนใต้ข อง
สามเหลี)ยมปากแม่นาแดง
ํ
ในจังหวัดนิ งบิ)งห์ เป็ นพืนที)ที)มีทงภู
ั มิทศั น์อนั งดงามของยอดเขาหิ นปูน แม่นาหลายสาย
ํ
ไหลลัดเลาะ บางส่ วนจมอยู่ใต้นํา และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสู งชัน จึ งทําให้สถานที)แห่ งนี งดงามน่ าชม และยังมี
ร่ องรอยทางโบราณคดีที)เผยให้เห็นการตังถิ)นฐานของมนุ ษย์สมัย โบราณ ทําให้สถานที)แห่ งนี ได้รับการขึนทะเบียน
เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นําท่านลงเรื อล่องไปตามสายธารแห่ งธาราที) ไหลเย็น ในช่วงแรกของ
การเดินทางท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพของภูเขาสองฝั)งแม่นาํ ซึ) งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที)ปรากฏในระหว่าง
การเดินทางหลายท่านเปรี ยบเหมือน กุย้ หลินของจีน หรื อ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นัง) เรื อ ล่องผ่านท้องนํา
และถําต่างๆภายในบริ เวณท่านจะได้ ชมทัศนี ยภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุ ดลูกหู ลูกตา สองข้างทางเป็ น
ทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป ความประทับใจที)ได้จากการมาเที)ยวชม เป็ นสถานที)ท่องเทียวทางธรรรมชาติที)
สวยงามมากแห่ งหนึ) งของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที)นีได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติลว้ นๆ และยัง
เป็ นสถานที)ใช้ถ่ายทําภาพยนต์ KONG SKULL ISLAND

NGO DONG RIVER

เที.ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัว) โมง) ให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพอันสวยงาม
ของประเทศเวียดนาม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนอยไบ เพื)อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย

20.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เที)ยวบินที) SL 185

22.45 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที จําเป็ นต้องออกตัวภายใน (ตัวเครืองบิ น , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้ าของบริ ษท
ั ทุกครังก่
/ อนทําการออกตัวเนื องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลา
บิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษท
ั ฯทราบในวัน
จองทัวร์ทงั / นี/ เพือประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กําหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
< เด็ก 9 ผูใ้ หญ่ < เด็ก 9 ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ ห้องละ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
9-; ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
เพิม
อัตราท่านละ
12 ปี )
12 ปี )
อัตรา ห้องละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562

ไม่ใช้ตวั
เครืองบิน
อัตรา
ท่านละ

04 – 06 ธ ันวาคม

11989

11989

11989

2500

6500

11 – 13 ธ ันวาคม

9989

9989

9989

2500

6500

18 – 20 ธ ันวาคม

9989

9989

9989

2500

6500

25 – 27 ธ ันวาคม

9989

9989

9989

2500

6500

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563
01 – 03 มกราคม

13989

13989

13989

2500

6500

08 – 10 มกราคม

8989

8989

8989

2500

6500

15 – 17 มกราคม

9989

9989

9989

2500

6500

29 – 31 มกราคม

9989

9989

9989

2500

6500

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563
05 – 07 กุมภาพ ันธ์

9989

9989

9989

2500

6500

12 – 14 กุมภาพ ันธ์

9989

9989

9989

2500

6500

19 – 21 กุมภาพ ันธ์

9989

9989

9989

2500

6500

26 – 28 กุมภาพ ันธ์

9989

9989

9989

2500

6500

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563
04 – 06 มีนาคม

9989

9989

9989

2500

6500

11 – 13 มีนาคม

9989

9989

9989

2500

6500

18 – 20 มีนาคม

9989

9989

9989

2500

6500

25 – 27 มีนาคม

9989

9989

9989

2500

6500

วันเดิ นทางเดือน เมษายน 2563
01 – 03 เมษายน

10989

10989

10989

2500

6500

08 – 10 เมษายน

10989

10989

10989

2500

6500

15 – 17 เมษายน

14989

14989

14989

2500

6500

22 – 24 เมษายน

10989

10989

10989

2500

6500

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม

12989

12989

12989

2500

6500

** อัตรานี/ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท
ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง < ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 9 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant)
ทัง/ นี/ ท่านสามารถให้มากกว่านี/ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี/ ทางบริ ษท
ั
ขอสงวนสิ ทธิJ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ ;,KLL บาท **
(ไม่มีทีนังบนเครืองบิ น และไม่มีเตียง)
อัตรานี/ เฉพาะนักท่องเที ยวที ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านัน
/ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทาง
บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิJ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ มจากราคาทัวร์ ท่ านละ <LL USD. (เป็ นเงินไทยประมาณ
3,200 บาท)

อัตราค่าบริ การนี/ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน# ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน#ํ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลียนแปลงบัต รโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด เทียวหนึ ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้ า ทีเป็ น กรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิง ค่าใช้จ่า ยการจองทัว ร์แบบ ไม่ใช่ตวเครื
ั
องบิน ตามทีตามทีตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุ ญาตให้
โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน โดยมีนํ/าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (< ชิ/ น) และ ถือขึน
/ เครืองบิ นได้นํ/าหนักไม่
เกิ น Y ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิน# แต่ทงั # นี#เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือนไขของสายการ
บิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ# จงแต่ละสถานทีในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบี#ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี/ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่า ทิป พนั ก งานขับ รถ หัวหน้ า ทัวร์ และ มัคคุเ ทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนี ย ม 1,500 บาท ต่ อ ทริป ต่ อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง S ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ T ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง# นี#ทา่ นสามารถให้มากกว่านี#
ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี# ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Lในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง
ทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
๋ าสัมภาระทีมีน#ํ าหนักเกินกว่าทีสายการบินนัน# ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป
ี
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง# นี#ขน#ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ าํ หนด
× ค่าภาษีน#ํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตัวเครืองบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงือนไขการจอง และ การชําระเงิ น
-

กรุณ าทํา การจองล่ วงหน้ าอย่ า งน้ อ ย \] วัน ก่ อนออกเดิน ทาง พร้อ มชําระเงิน มัด จํ า ครัง# ที S ท่า นละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยัน การจอง T วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี# กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา S_.]] น.
เท่านัน# โดยระบบจะยกเลิก อัตโนมัติท นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงิน ตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์

-

-

จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สิทธิ Lไปตามระบบ ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียด เรามีทนัี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิ เศษ ทาง
บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิJ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจํานวน เท่านัน
/
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลืออย่างน้ อย T] วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีทีบริษทั กําหนด
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ Lยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ Lไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึงก็ตาม
กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ Sh วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%

เงือนไขการยกเลิ ก และ เปลียนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีมีวน
ั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า [\ วัน ก่อนเดิ นทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Lไม่คนื เงินค่าบริการทีชําระมาแล้วทัง# หมดทัง# นี# ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัด การนํ าเทียวให้แก่นักท่องเทียว
เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพัก ฯลฯ
• ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ Lไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง# สิน# เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีต้องการเปลียนแปลงผู้เดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย T] วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าทีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ ง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Lในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ#นจริงทัง# หมด ทัง# นี# ขน#ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเดิน ทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณี ต้อ งการเปลียนแปลงพีเ รีย ดวัน เดิน ทาง (เลือนวัน เดิน ทาง) ทางบริษ ัท ขอสงวนสิท ธิ Lในการหัก ค่า ใช้จ่ า ยการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึน# จริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก
#
ตามจํานวนครังที
# เปลียนแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง# สิน#

เงือนไขสําคัญอืนๆที ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ต ามจําเป็ นต้อ งมีข#นึ ตํา อย่างน้ อย 20 ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจะชํ
ี าระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจะประสานงาน
ี
เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Lในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง# ทัง# นี# ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณี
พิเศษทุกครัง# หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
• กรณีทท่
ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เช่น ตัวเครืองบิน , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้ าทีก่อนทุกครัง# และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนี
# # ขน#ึ อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน# สิงสําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือ
เช็คอิน ก่ อ นเครืองบิน อย่ า งน้ อย \ ชัวโมง โดยในส่ว นนี# ห ากเกิด ความเสีย หายใดๆบริษัท ขอสงวนสิท ธิใL นการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน# ใดๆทัง# สิน#
• กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื#อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย m วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตัง# แต่ทท่ี านเริมจองทัวร์ เพือให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพือจัดเตรียมล่วงหน้า กรณี
มีคา่ ใช้จ่ายเพิมเติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ Lในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึน# กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชือผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงินกรณีทท่ี าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
• กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่วน
ใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดาํ เนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือใช้ในการออกบัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย h หรือ m วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น#ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน# หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าทีเป็ น
กรณีพเิ ศษ
• ทางบริษัทไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า _ เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโมงเย็นก็จะเริมมืดแล้ว สถานทีท่องเทียวต่างๆ
จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ S-T ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียวกลางแจ้ง
เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่น
กันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Lเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ล ะประเทศ เป็ น ต้น โดยส่วนนี# ท างบริษัท จะ
คํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจํี าเป็ นจะต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครัง# นี# เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ L ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง# หมดแล้ว

• กรณีทท่ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึน# ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ# า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มีหน้าใดหน้าหนึงหายไป มีกระดาษ
หน้ าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง# สิ#น ทางสายการ
บิน หรือ เจ้าหน้ าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ Lไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน# กรุณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํ รุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที
บริษท
ั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาทีบริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีที
ยังไม่แ (ตัวเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มคี า่ ใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน# จริงทัง# หมด ซึงโดยส่วนใหญ่ตวเครื
ั องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง# นี#ขน#ึ อยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่
#
ละคณะ
• เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตัว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ Lในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีสุด
ให้ท่านได้นังด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
• ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ \ ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชันกั
# น (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีทท่ี านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
# น# ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ L
ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงทังสิ
# น#
• ขอสงวนสิทธิ Lการเก็บค่านํ#ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึน# ก่อนวันเดินทาง
• บริษัทขอสงวนสิทธิ L ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง# สิน# หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิงของผิด กฎหมาย ซึงอยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษทั
• บริษัทขอสงวนสิทธิ L ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง# สิน# หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ Lในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่านต้องการ
• รายการนี#เป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึ
# ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

