บินด้วยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD644
FD645

DMK(ดอนเมือง) – HAN(ฮานอย)
HAN(ฮานอย) – DMK(ดอนเมือง)

18.30 – 20.20
20.50 – 22.40

**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

 ฟรีเสื้อเวียดนามท่านละ 1 ตัว และ WI-FI ON BUS
 พักโรงแรมฮานอย 1คืน 3ดาว / ซาปา 1 คืน 3ดาว / ลาวไก 1 คืน 4ดาว

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิ ด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง(วัคซีนสูตรใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 2 เข็มและรองรับวัคซีนสูตรไขว้)
- สาหรับเด็กที่อายุตา่ กว่า 11 ปี ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.
- สาหรับเด็กที่อายุตงั ้ แต่ 12 ปี ขึ้นไป ต้องแสดงเอกสารรับรองการฉี ดวัคซีนป้ องกันโควิดครบโดสแล้ว 14
วันก่อนเดินทาง(วัคซีนสูตรใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 2 เข็มและรองรับวัคซีนสูตรไขว้)
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** ประกันโควิด -19 ในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD
** รวมค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศเวียดนาม และค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางกลับเพื่อใช้เช็คอินกลับประเทศ
ไทยเรียบร้อยแล้ว
** ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ก่อน 72ชม. หรือ ATK มีใบรับรอง ก่อนเดินทาง 24 ชม.**
** ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR วันแรกทีโ่ รงแรมกักตัว(ATK ด้วยตัวเองในวันที่ 5 )เมื่อเดินทางถึงไทย **

DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย – CHECK IN HOTEL

(–/–/–)

15.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และหัวหน้ าทัวร์
ให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบินจะปิ ดให้ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัวโมง*
่
18.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบิน
ที่ FD644 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 40 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
20.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเดินทางถึงตรวจ ATK ถ้าผลเป็ นลบ
เดินทางทางท่องเที่ยวได้ตามโปรแกรม (ค่าตรวจรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว)
นาท่านออกเดินทางไปยังทีพ่ กั เพื่อทาการ CHECK IN ให้อสิ ระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั FIRST EDEN HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY2 เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา กั ๊ต กั ๊ต – ถนนคนเดิ นซาปา
เช้า

(B/L/D)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็ นเมืองเล็กๆแห่งนี้เริม่ ต้นเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครัง้ ทีฝ่ รั ่งเศสซึ่งปกครอง
เวียดนามอยู่ในขณะนัน้ ได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนัน้ จึงเริม่ มีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วง

วันหยุดเป็ นประจา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริม่ เป็ นทีร่ ู้จกั กันในหมู่นักท่องเทีย่ ว จึงทาให้ปัจจุบนั ทีน่ ี่ได้รบั
ความนิยมเป็ นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาทีอ่ าศัยอยู่บริเวณนี้กม็ วี ถิ ชี วี ติ ทีน่ ่าสนใจ พืน้ ทีใ่ นซา
ปาเต็มไปด้วยนาขัน้ บันไดท่ามกลางทีล่ าดไหล่เขาทีท่ อดตัวอย่างมีเสน่ห์
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั ๊ต กั ๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บา้ นนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขัน้ บันได การเดินทางไปหมู่บา้ นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือ
นั ่งรถยนต์กไ็ ด้ ในกรณีทนี่ ั ่งรถยนต์ รถนาเทีย่ วจะพาทุกท่านมาทีห่ น้าหมู่บา้ นกัตกั
๊ ต๊ และจากนัน้ จึงเดินเท้าเลาะตาม
ไล่เขาซึ่งเป็ นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่
พึ่ง พาธรรมชาติใ นการดาเนิ นชีวิตอัน เรียบง่าย ตลอดการเดิน ทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิ ดร้านวาง
จาหน่ายสินค้าพืน้ เมือง ของทีร่ ะลึกแก่นักท่องเทีย่ ว

คา่

พาทุกท่านชม ถนนคนเดินซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่ อกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสสี นั
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั SAPA CHARM HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY3 นัง่ รถรางเมืองซาปา – นัง่ กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – สะพานแก้วมังกรเมฆ – เมืองลาวไก –
ตลาดก๊กเลี๊ยว
(B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้าตรวจ RT-PCR ที่โรงแรม เพื่อใช้ออกเอกสาร
เช็คอิ นกลับประเทศไทย (ค่าตรวจรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว)
นาท่านออกเดินทางไป นัง่ รถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สมั ผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้าแล้ว

นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า เพื่อ ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิ ปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมภิ าคอินโดจีนจนได้รบั
การกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงทีส่ ุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การ
เดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางทีค่ ่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ สิ มัยการเดินป่ าจาก
ทั ่วโลกเลือกเป็ นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบกาลังใจและชื่นชมความงามของผืน ป่ าดินร้อนแห่งเอเชีย

(รวมค่าบริการขึ้นรถรางและกระเช้าไฟฟ้ าแล้ว)
จากนั น้ น าท่ านชม สะพานแก้ว มังกรเมฆ (RONG MAY) แห่ง แรกในเวียดนามตัง้ อยู่ห่ างจากเมืองซาปา 18
กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสมีความสูงรวม 300 เมตร ความสูงเหนื อ
ระดับน้ าทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร เหนือระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา HOANG LIEN SON
ซึ่งเป็ นเทือกเขาทีย่ าวทีส่ ุดในเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั น้ น าท่ านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน ตัง้ อยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ ปี ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง นาท่านเดินทางสู่
ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็ นตลาดทีอ่ ยู่ตดิ ชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน จังหวัดลาวไก ทีน่ ี่จะมี
สินค้าทัง้ ของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเทีย่ วได้เลือกซื้อ อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋ า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีก
มากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ ของสด ขายอยู่ดว้ ย นักท่องเทีย่ วสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่
ตลาดแห่งนี้ นอกจากนี้ยงั สามารถเลือกซื้อเป็ นของฝากได้อกี ด้วย
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั LAO CAI ROYAL HOTE โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY4 เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิ น – ถนน 36 สาย – ท่ า
อากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
(B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ
การชมบรรยากาศธรรมช่าติทงั ้ 2 ข้างทางและวิถชี วี ติ ของชาวเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็ นทะเลสาบน้าจืดทีใ่ หญ่ทสี่ ุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบ
ตะวัน ตก มีความยาวของชายฝั ง่ 17 กิโ ลเมตร เป็ น ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็ นสถานที่ๆ นิ ยม
สาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่กาลังมองหาการ
พักผ่อนจากเมืองที่วุ่น วาย นอกจากนี้ทะเลสาปยังล้อมรอบด้วยสถานที่ส าคัญมากมายในประวัติศาสตร์ของกรุ ง
ฮานอย เช่น ก๊วกเจดีย์ วัดกว่านแถ่งห์ เป็ นต้น

นาทานสู่ใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ นาท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ข้ามไปสู่เกาะหยก นาท่านไปชม
วัดหงอกเซิ น วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มเี ต่าสต๊าฟ
ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ ์สิทธิ ์รวมทัง้ อานุสาวรีย์ของ ตรันคว็
อกตวน ซึ่งเป็ นแม่ทพั เอกในการต่อสูก้ บั กองทัพมองโกลและขับเคลื่อนทัพมองโกลกลับไปได้สาเร็จเมื่อปี ค.ศ.1257

วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก เป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ่งทีส่ าคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงนัน้ เป็ นสะพานไม้ที่
มีนักท่องเทีย่ วทีม่ าทัวร์เวียดนามทีเ่ ป็ นคู่รกั มักจะมาถ่ายรูปพรีเวสดิ้งกันทีน่ ี่ เมื่อผูท้ มี่ าทัวร์เวียดนามข้ามสะพานไปก็
จะเข้าสู่ประตูวดั ภายด้านในนัน้ จะมีตะพาบอยู่ 1 ตัว ทีส่ ต๊าฟไว้ประวัตแิ ละความเป็ นมานัน้ กล่าวไว้ว่า ทะเลสาบแห่ง

นี้มตี ะพาบทัง้ หมด 2 ตัว อีกตัวหนึ่งยังมีชวี ติ อยู่และอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
จากนัน้ นาท่านอิสระช้อบปิ้ ง ถนน 36 สาย เป็ นย่านที่มสี นิ ค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้อผ้า
รองเท้า ของทีร่ ะลึกต่างๆ ฯลฯ
คา่
บริการขนมปังเวียดนาม
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
20.50 ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบิน ที่ FD645 ใช้เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 1 ชั ่วโมง 20 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
22.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ห้องละ

พักเดี่ยว

2-3 ท่าน อัตราท่านละ

เพิ่มอัตรา ท่านละ

14 – 17 เมษายน 2565

18,888

4,000

15 – 18 เมษายน 2565

17,888

4,000

กาหนดการเดิ นทาง

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,000 บาท ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถ
ให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีที่นงั ่ บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)

ข้อสาคัญ
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 15 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดินทาง
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หาก
กรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง้ นี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่ างๆ เช่น การฉี ดวัคซีน การตรวจหาเชื้อโควิ ด19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ วีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผู้เดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งโดยมีน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้
น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไข
ของสายการบิน) **
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทที่ ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าเบี้ยประกันโควิด -19 ในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD
- ค่าตรวจ ATK 1ครัง้ เมื่อเดินทางถึงและ RT-PCR 1ครัง้ ทีเ่ วียดนามก่อนกลับไทย 1 วัน

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
-

-

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสาหรับชาวต่างชาติ ทีไ่ ม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเี่ พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทสี่ ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าตรวจ RT PCR ทีไ่ ทยก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ATK(มีใบรับรอง)ทีไ่ ทยก่อนเดินทาง 24 ชม. อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค่าตรวจ RT-PCR และกักตัวในโรงแรมเพื่อรอผลตรวจเมื่อเดินทางถึงไทย

เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้ร ับยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีทมี่ คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้

- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทวี่ นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชี่ าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็ น เครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ความรับผิ ดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรือกรณีทที่ ่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- หากเกิด ทรัพ ย์ส ิน สูญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิด อุ บัติเ หตุ สู ญ หายที่เ กิด จากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่ วเอง
- ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดิ นทาง

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีที่จ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่มเพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทที่ ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสี่ ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบิน ของท่ าอากาศยานเป็ น ส าคัญเท่านั น้ สิ่ง ส าคัญ ท่ านจาเป็ น ต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทที่ ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทที่ ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีที่
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอี่ อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็ น จะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทที่ ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัท
จะคานึ ง ถึง ประโยชน์ ของลูกค้าเป็ น สาคัญ หากกรณีที่จาเป็ น จะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัท จะแจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทที่ ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทที่ ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยัง ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่ านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ห ากออกบัตร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงทัง้ หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ตั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อั ตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดิน ทางด้วยกัน กรุ ณ าเช็คอิน พร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด

- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโี่ รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เป็ น เพียงข้อ เสนอที่ต้องได้ร ับการยืน ยัน จากบริษัท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

*เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

