HAN04 เวียดนาม ฮานอย ม๊กโจว (3D2N)
สายการบิน THAI AIR ASIA (FD)

บินด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) : ขึน้ เครือ่ งที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

FD642
FD645

DMK(กรุงเทพ) – HAN (ฮานอย)
HAN (ฮานอย) – DMK(กรุงเทพ)

06.40 – 08.30
20.50 – 22.40

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
ิ
ิ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบนนอยไบ) – เมืองฮานอย –
เมืองม๊กโจว – หมู่บา้ นเผ่าไทขาว – สวนชาขันบันไดรูปหัวใจ
(-/L/D)
03.30น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
โดยมีเ จ้าหน้ าที่ข องบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

06.40น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIR
ASIA (FD) เทีย่ วบินที่ FD642

08.30น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระเรียบร้อย ... (เวลาท้องถิน่ ทีเ่ วียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
นาท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองม๊กโจว อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200
กิโลเมตร เป็ นเมืองที่ได้รบั ขนานนามว่าเมืองดาลัดแห่งเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือที่น่ีธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์อากาศเย็นสบายตลอดปี และมีทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วมากทีส่ ุดของเขตเขาตะวันตกเฉียง
เหนือของเวียดนามจนกลายเป็ นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ วชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวไทขาว หรือหมู่บา้ นลัก เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ของชาวไทยขาวที่มอี ายุกว่า
700 ปี เป็ นหมูบ่ า้ นทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุดในแถบนี้ ซึง่ จะมีชาวต่างชาติยุโรปและตะวันตกมาเทีย่ วกันเยอะ
ภายในหมู่บ้านมีของฝากของขายมากมาย มีบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ๆไว้คอยต้อนรับนักท่องเทีย่ วแบบ
โฮมสเตย์ รวมทัง้ มีกลุ่มคนไท 5 เผ่าอาศัยอยู่ ทีม่ เี อกลักษณ์รกั ษาประเพณีแบบดัง้ เดิม รวมทัง้ ภาษาพูด
คล้ายๆกับภาษาลาว
นาท่านเดินทางสู่ สวนชาขัน้ บันไดรูปหัวใจ ไร่ชาทีพ่ ฒ
ั นาให้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วมีการตัดแต่งรูปทรง
ของไร่ชาให้มคี วามสวยงามและจุดหนึ่งทีเ่ ป็ นไฮไลท์ของทีน่ ่ีกค็ อื การตัดแต่งไร่ชาให้เป็ นรูปทรงของหัวใจ
ดังนัน้ ใครมาทีน่ ่ีกจ็ ะต้องมาถ่ายรูปกับไร่ชารูปหัวใจนี้

เที่ยง

คา่
พักที่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
MUONG THANH LUXURY โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ิ
วันที่ 2 สวนดอกไม้ HAPPY LAND – น้าตก DAI TEM – สะพานแก้วรูปหัวใจ – สวนสนโรแมนตก –
เมืองนิงห์บิงห์ - วัดใหญ่ไบ่ดิงห์ – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ HAPPY LAND สวนดอกไม้ใจกลางหุบเขาทีข่ น้ึ ชื่อแห่งเมืองม๊กโจว ทีม่ ี
ดอกไม้นานาพรรณทีส่ ลับสับเปลีย่ นมาให้ทา่ นได้ช่นื ชมตลอดทัง้ ป ไม่วา่ จะเป็ นดอกพรุนและดอกท้อสีขาว
จะบานสะพรังอวดสี
่
สนั บริสทุ ธ์ดอกกาหลงอวดสีขาวบานสะพรังทั
่ วบริ
่ เวณ
นาท่านเดินทางสู่ น้าตก DAI TEM น้ าตกกิมคิ วามสวยงามและมีช่อื เสิยงอีกทีห่ นึ่งของเวิยดนามให้ท่าน
ได้ด่มื ด่ากับบรรยากาศของธรรมชาติ
นาท่านเดินทางสู่ สถานทีท่ ่องเทีย่ วใหม่ล่าสุดของเวียดนาม สะพานแก้วรูปหัวใจ ทีพ่ ง่ึ เปิ ดตัวเมื่อปลาย
เดือนเมษายน 2562 สะพานแก้วแห่งความรัก สะพานกระจกทีไ่ ด้รบั การตกแต่งเพื่อให้คู่รกั ได้มาสัมผัส
ความเสียว ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปและเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสะพานกระจก และธรรมชาติกลางหุบเขา
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนโรแมนติ ก ในบรรยากาศคล้ายกับสวนสนเมืองดาลัด มีทะเลสาบ สนุ กสนาน
กับการปั น่ จักรยานชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิ งห์บิงห์ อยูท่ างตอนใต้ของกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กิโลเมตร พืน้ ทีแ่ ห่งนี้
โอบล้อมด้วยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก เมืองนิงห์บงิ ห์เคยเป็ นเมืองหลวงมาก่อน แต่ในภายหลังได้ยา้ ย
เมืองหลวงไปเป็ นเมืองฮานอยแทน
นาท่านเดินทางสู่ วัดใหญ่ไบ่ดิงห์ วัดในพระพุทธศาสนาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเวียดนาม มีเนื้อทีก่ ว่า 4,300 ไร่
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือวัดเดิม และส่วนทีท่ างรัฐบาลสร้างขึน้ มาใหม่บริเวณเชิงเขา วัดเดิมถูกก่อสร้างขึน้
บนภูเขาดิงห์มาแล้วกว่า 1,000 ปี โดยต้องเดินขึน้ ไปจากเชิงเขาผ่านบันไดหินประมาณ 300 ขัน้ เป็ น
สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีถ่ อื ได้ว่าเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเมืองนิงห์บงิ ห์ ภายในวัดมี
พระพุทธรูปทีใ่ หญ่ทส่ี ุด น้ าหนักกว่า 100 ตัน และยังมีพระพุทธรูปกว่า 500 องค์ ถูกตัง้ เรียงกันไปโดยมี
ความยาวถึง 3 กิโลเมตรยาวทีส่ ุดในเอเชีย ทีพ่ ลาดไม่ได้เลยคือเจดียส์ งู 13 ชัน้ และระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
เวียดนาม สูง 22 เมตร หนัก 36 ตัน

คา่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นาท่านเดินช้อปปิ้ งที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ต ก่อนเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั
HOA LU HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

พักที่

ิ
ิ
ิ้
วันที่ 3 ฮาลองบก – กรุงฮานอย – โรงละครฮานอย – วัดเฉนก๊วก – อสระช้อบปงถนน 36 สาย –
เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ฮาลองบก หรือเรียกว่า ตามก๊ก หนึ่งในภูมทิ ศั น์ทม่ี ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุดของจังหวัดนิงห์
บิงห์ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร มีลกั ษณะเป็ นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่อยู่รายล้อม คล้าย
กับกุย้ หลินเมืองจีน มีแม่น้ างอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภูเขาหินปูจนเกิดเป็ นถ้าหินปูนทัง้ หมดสามถ้า จึง
เป็ นทีม่ าของชื่อ ตามก๊ก ซึง่ คาว่าตามแปลว่าสาม และก๊กแปลว่าถ้า ซึง่ ถ้าแห่งนี้จะมีน้าไหลลอดถ้าไปตาม

ทางที่ถูกกัดเซาะ เมื่อมองจากด้านบนจะเห็ นทัศนียภาพทางธรรมชาติท่สี วยงาม เพลิดเพลินกับการ
ล่องเรือ ชมธรรมชาติของภูเขาหินปูนตระหง่านรายล้อมอยู่มากมาย ตื่นตากับการพายเรือที่เป็ นภู มิ
ปั ญญาท้องถิน่ มีลกั ษณะพิเศษคือการพายโดยใช้เท้าถีบ ชมวิถชี วี ติ ริมน้ าของชาวท้องถิน่ และธรรมชาติท่ี
สวยงาม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย ตัง้ อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คาว่า “ฮานอย” หมายถึง
ตอนต้นของแม่น้า ตัง้ อยูต่ อนต้นของลุ่มแม่น้าแดง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ โรงละครฮานอย โรงละครใหญ่ฮานอยตัง้ อยู่บนถนน PUAL BERST หรือถนนจ่าง
เตีย่ น ใช้เวลาก่อสร้าง10ปี คอื ตัง้ แต่ปี1901-1911 โดยสถาปานิกฝรังเศสสองคนเป็
่
นผูอ้ อกแบบให้คล้ายกับ
โรงละครในปารีส ชัน้ ล่างด้านหน้ายาว30เมตรกว้าง15เมตรใช้เป็ นลอบบีม้ บี นั ไดขึน้ ไปชัน้ บนเพื่อเข้าห้อง
แสดงที่มเี กือบ900ทีน่ ัง่ และบันไดเชื่อมห้องใต้ดนิ บนชัน้ สองมีหอ้ งรับแขกสาหรับต้อนรับผูท้ ม่ี ตี าแหน่ ง
สาคัญและครอบครัวของพวกเขา บนชัน้ สองยังมีระเบียงด้านหน้าทีส่ ามารถมองเห็นทิวทัศน์ดา้ นหน้าโรง
ละคร ดาดฟ้ ามีการแกะสลักลวดลายทีป่ ราณีต มีระบบระบายอากาศเพื่อสร้างความปลอดโปร่งให้แก่โรง
ละคร ด้านหลังเวทีการแสดงมี18ห้องสาหรับผูบ้ ริหารและนักแสดง ด้านนอกมีทางเดินที่คล้ายกับแนว
ระเบียงของปราสาท ทูเลอรีในฝรังเศส
่ และบริเวณด้านข้างของโรงละครแห่งนี้เป็ นสวนธรรมชาติทม่ี ตี น้ ไม้
และดอกไม้อย่างสวยงาม ปั จจุบนั เป็ นร้านกาแฟทีม่ บี รรยากาศดีแห่งหนึ่งทีช่ าวฮานอยนิยมไปนังดื
่ ่ม

นาท่านเดินทางสู่ วัดเฉิ นก๊วก วัดแห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 6 โดยกษัตริย์ LY NAM DE ในคราว
เดียวกับทีส่ ร้างเมืองใหม่อย่างฮานอยขึน้ มา จึงทาให้วดั แห่งนี้เป็ นทีส่ นใจและเป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ ว
ในการมาเยีย่ มชมความงดงาม และกลายเป็ นอีกจุดแลนด์มาร์คที่สาคัญอีกแห่งของฮานอย ด้วยสถาน
ที่ตงั ้ ของ วัดเฉินก๊วก ที่ขนาบข้างไปด้วยทะเลสาบตะวันตกที่งดงาม ทาให้เกิดภาพวิวทิวทัศน์ ท่แี สน
สวยงาม ชื่อเดิมของวัดแห่งนี้นนั ้ มีช่อื ว่าคายก๊วก ซึง่ แปลว่า สร้างประเทศ แต่หลังจากนัน้ จึงมีการเปลีย่ น
ชื่อวัดอีกครัง้ มาเป็ น เฉินก๊วก ทีแ่ ปลว่า พิทกั ษ์ประเทศ ซึง่ นับว่าเป็ นชื่อทีม่ คี วามเป็ นมงคลอย่างมาก และ
ความโดดเด่นทีส่ ุดของวัดแห่งนี้คอื เจดียท์ รงสูงสีแดง ทีม่ คี วามสุงกว่า 11 ชัน้ ซึ่งเมื่อขึน้ ไปชัน้ บนสุดจะ
สามารถเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบได้ ส่วนทางเข้าของวัดแห่งนี้จะเป็ นเส้นทางทีต่ ดั ทะเลสาบมาสูเ่ กาะกลาง
ทีต่ งั ้ ของวัด สองข้างทางจะเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ทม่ี คี วามร่มรื่นเป็ นอย่างมาก ช่วยสร้างบรรยากาศ
แห่งความเงียบสงบได้เป็ นอย่างดี
จากนัน้ นาท่าน อิ สระช้อบปิ้ งถนน 36 สาย มีสนิ ค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสือ้ ผ้า
รองเท้า ของทีร่ ะลึกต่างๆ ฯลฯ
อิ สระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทาง
กลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
20.50 น.
22.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เทีย่ วบินที่ FD645
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ

**************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครือ่ งบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจ้าหน้ าของบริษทั ทุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง
ให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ห้อง 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
เพิ่ม
อัตราท่าน
12 ปี )
12 ปี )
อัตรา ห้องละ
ละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
เดือน สิงหาคม 2562

ไม่ใช้ต ั ๋ว
เครื่องบิน
อัตรา
ท่านละ

สิงหาคม 2562
11 – 13 สิงหาคม 2562
17 – 19 สิงหาคม 2562
23 - 25 สิงหาคม 2562
24 – 26 สิงหาคม 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

11,999

11,999

11,999

2,500

6,500

11,999

11,999

11,999

2,500

6,500

11,999

11,999

11,999

2,500

6,500

11,999

11,999

11,999

2,500

6,500

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562

10,999

10,999

10,999

2,500

6,500

09 - 11

เดือน กันยายน 2562
06 – 08 ก ันยายน 2562

11,999

11,999

11,999

2,500

6,500

13 - 15 ก ันยายน 2562

11,999

11,999

11,999

2,500

6,500

28 – 30 ก ันยายน 2562

11,999

11,999

11,999

2,500

6,500

เดือน ตุลาคม 2562
03 – 05 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

04 – 06 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

10 – 12 ตุลาคม 2562

13,999

13,999

13,999

2,500

6,500

11 – 13 ตุลาคม 2562

13,999

13,999

13,999

2,500

6,500

12 – 14 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

17 – 19 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

18 – 20 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

19 – 21 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

23 – 25 ตุลาคม 2562

13,999

13,999

13,999

2,500

6,500

24 – 26 ตุลาคม 2562

13,999

13,999

13,999

2,500

6,500

30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2562

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

เดือน พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 62
06 – 08 พฤศจิกายน 62
07 – 09 พฤศจิกายน 62
14 – 16 พฤศจิกายน 62
21 – 23 พฤศจิกายน 62
28 – 30 พฤศจิกายน 62
01 – 03

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

12,999

12,999

12,999

2,500

6,500

เดือน ธันวาคม 2562
04 – 06 ธันวาคม 2562
11 – 13 ธันวาคม 2562
12 – 14 ธันวาคม 2562
18 – 20 ธันวาคม 2562
19 – 21 ธันวาคม 2562
25 – 27 ธันวาคม 2562
26 – 28 ธันวาคม 2562

13,999

13,999

13,999

2,500

6,500

13,999

13,999

13,999

2,500

6,500

13,999

13,999

13,999

2,500

6,500

13,999

13,999

13,999

2,500

6,500

13,999

13,999

13,999

2,500

6,500

13,999

13,999

13,999

2,500

6,500

13,999

13,999

13,999

2,500

6,500

ม.ค. 2563
01 – 03 มกราคม 2563

31 ธ.ค. – 02

16,999

16,999

16,999

4,000

8,000

15,999

15,999

15,999

4,000

8,000

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,000
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 3,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครือ่ งบิน และไม่มีเตียง)
อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็ นเงินไทย
ประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน THAI AIR ASIA อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้
น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงือ่ นไขของสายการบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (WAITING
LIST) ก็จ ะให้สิท ธิไ์ ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่ อ งจากทุ ก พีเ รีย ด เรามีท่ีนัง่ ราคาพิเ ศษจ านวนจ ากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใด
ไม่วา่ ส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ าระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิไ์ ม่ร บั ผิด ชอบ และ คืน ค่า ทัว ร์ส่ว นใดส่ว นหนึ่ ง ให้ท่า นได้ไ ม่ว่า กรณีใ ดๆทัง้ สิ้น เช่น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่านยิน ดีท่ีจ ะชาระค่า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัท ยินดีท่ีจะ
ประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติด ต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
• กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่าน
จาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท่ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน เพื่อ

จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณี
ทีท่ า่ นเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ทา่ นอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี า่ นเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว

• กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี า่ นชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ
ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษทั เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง
เอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หาก
ออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ทัง้ หมด ซึ่ง โดยส่ว นใหญ่ ต ั ๋วเครื่อ งบิน แบบกรุ๊ป จะออกก่ อ นออกเดิน ทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ
กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
• เกีย่ วกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อั ตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ดุ ให้ทา่ นได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ดุ
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึง อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดี่ย ว (SINGLE) และห้อ งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น
(TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีท่ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้า มไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
• ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ า่ นต้องการ

• รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษั ทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

