BST-VWE14 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุก
๊ 4วัน3คืน
ซาปา มนตร์เสน่ห์ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม” เช็คอิน MOANA SAPA CAFÉ หมู่บา้ นชาวเขากั๊ตกั๊ต
ชมวิวแบบ 360 องศา สะพานแก้วมังกรเมฆ สะพานแก้วแห่งแรกของเวียดนาม
นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิ ชต
ิ ยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
ล่องเรือชมความงามของวัดตามจุก
๊ วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เยือน เมืองหลวงฮานอย อันทรงเสน่ห์ ชมทะเทสาบคืนดาบ

เต็มอิม
์ านาชาติ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด
่ เฝอเวียดนาม + บุฟเฟ่ตน
พิเศษ!! Bamboo Sapa Hotel สุดหรู 4 ดาว* ถ่ายภาพวิวสวยระดับล้านกับสระว่ายน้าอินฟินต
ิ ี้
เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile Airways (WE)
น้าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ
้ งเครือ
่ ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg.
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(บาท)

02 - 05 กุมภาพันธ์ 66

18,888.-

02 – 05 มีนาคม 66

18,888.-

◼ FLIGHT:
DEPARTURE: WE560 BKK-HAN 07.40-09.35
RETURN

:

WE565 HAN-BKK 20.25-22.20

ราคาเด็ก
(บาท)
ไม่มีราคาเด็ก
(Infant 0-2 ปี
6,500 บาท)

พักเดี่ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม (บาท)
4,500.-

ทีน
่ ั่ง
25
25

หมายเหตุ

วันทีห
่ นึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ –
ตลาดคนเดินซาปา
 อาหาร เที่ยง, เย็น
04.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Smile
Airways (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอานวยความสะดวกด้านเอกสาร
07.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Thai Smile Airways
(WE) เที่ยวบินที่ WE560
09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา
ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัด
ลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดปี เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดน
แห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย เพราะใน
อดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ทาให้เวียดนามมีการสถานที่ต่างๆคล้ายเมือง
ของฝรั่งเศส
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เฝอเวียดนาม ต้อนรับการเดินทางสู่เวียดนามกับก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเมนูประจาประเทศ
เวียดนาม น้าซุปใส สีน้าตาลเล็กน้อย น้าซุปหอมเครื่องเทศ มีรสชาติหวานเค็มกลมกล่อม และที่สาคัญกลิน
่ น้าซุปต้องหอม
และรสหวานที่ได้จะเป็นหวานจากกระดูกเนื้อที่ใช้เวลาในการต้มยาวนาน เส้นเฝอเหนียวนุ่ม
พาทุกท่านเปิดประสบการณ์ความหวาดเสียวที่ Rong May Glass Bridge หรือ สะพานแก้วมังกรเมฆ กับระดับความสูงจาก
พื้ นด้านล่าง 300 เมตรและสูงจากระดับน้าทะเลถึง 2,200 เมตร ทางขึ้นจะให้ผู้เข้าชมมาจากทางลิฟต์แก้วขึ้นไปสู่ระเบียง
ด้านบน เพื่อเดินในทางเดินกระจกทอดยาวไปจนถึงระเบียงชมวิวแก้วกับวิว 360 องศาท่ามกลางเมฆหมอกและธรรมชาติปา่
เขียวขจีของเมืองซาปา บนสะพานนี้เราจะได้ชมทัศนียภาพของเส้นทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son
จากมุมสูงและมียังลิฟต์แก้วกลางแจ้งสูงประมาณ 300 เมตร จากนั้นนาท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ
นาสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ค่า

 รับประทานอาหารค่า (มื้อที่2) เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด
พิเศษ!! พัก Bamboo Sapa Hotel สุดหรู 4 ดาว* เปิดประสบการณ์การพักผ่อนสุดฟินที่สระว่ายน้าอินฟินต
ิ ี้ ให้ทก
ุ ท่านได้
พักผ่อนดูพระอาทิตย์ขน
ึ้ พกชุดว่ายน้ามาถ่ายภาพกับวิวสระว่ายน้าแสนสวยพร้อมวิวฉากหลังด้วยนาขัน
้ บันไดสวยตระการตา
สระนา้ ที่เห็นผืนนา้ ทอดยาวเป็นผืนเดียวกับท้องฟ้า เนินเขาทีถ
่ ก
ู ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงอีกหลายสิบลูก ตืน
่ เต้นไปกับวิวแบบพา
โนราม่าสวยจนปริม
่ ใจ และสัมผัสอากาศที่แสนเย็นสบาย บริการพร้อมห้องพักหรูแสนสบาย

วันทีส
่ อง ตื่นเมื
หมู่บา้ นก๊าตก๊าต
- Moana Sapa
Café
–อากาศที
นั่งกระเช้่แาสนเย็
ไฟฟ้านสบาย
Fanxipan
- นั่งรถไฟฟ้
าวิก
นหรู
เทจรางใหม่
เต้อนงซาปา
ไปกับวิ–
วแบบพาโนรามา
่ สวยจนปรมิ
มผัส
บริการพร้
อมห้องพั
แสนสบาย
่ ใจ และสั

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นาท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat Cat Village) อยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศเวียดนาม มีทิวทัศน์ที่สวยสด
งดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ที่นี่ยง
ั มีขายของที่
ระลึกที่ทาจากฝีมือของชาวบ้าน ยังคงเป็นหมู่บ้านชาวม้งโบราณที่อนุรักษ์อาชีพ พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซา
ปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จ าลองไฮไลท์ข องที่เที่ย วแต่ ละที่มารวมไว้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลาง
บรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนีย
้ ังมีเครื่องดื่มจาหน่ายให้ทา่ นได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสาย
หมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Van Sam Fanxipan Buffet อาหารนานาชาติ
พาท่ า นสั ม ผั ส ประสบการณ์ พิ เ ศษ นั่ ง รถไฟวิ น เทจ จากซาปาสู่ ส ถานี
กระเช้า นาท่าน พิ ชิตหลังคาอินโดจีน และ กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยัง
ยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟและกระเช้าแล้ว) ซึ่งเป็นเสมือน
"หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมือง Muong Hoa เป็นระบบรถ
กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานี
สุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันได
อีก 600 ขั้น เพื่ อไปถึงยอดเขา รถกระเช้ าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ประหยัดเวลามากๆเลยทีเดียว

ค่า

 รับประทานอาหารค่า (มื้อที่5) นาท่านเดินทางกลับที่พักในซาปา
พิเศษ!! พัก Bamboo Sapa Hotel สุดหรู 4 ดาว* เปิดประสบการณ์การพักผ่อนสุดฟินที่สระว่ายน้าอินฟินต
ิ ี้ ให้ทก
ุ ท่านได้
พักผ่อนดูพระอาทิตย์ขน
ึ้ พกชุดว่ายน้ามาถ่ายภาพกับวิวสระว่ายน้าแสนสวยพร้อมวิวฉากหลังด้วยนาขัน
้ บันไดสวยตระการตา
สระนา้ ที่เห็นผืนนา้ ทอดยาวเป็นผืนเดียวกับท้องฟ้า เนินเขาทีถ
่ ก
ู ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงอีกหลายสิบลูก ตืน
่ เต้นไปกับวิวแบบพา
โนราม่าสวยจนปริม
่ ใจ และสัมผัสอากาศที่แสนเย็นสบาย บริการพร้อมห้องพักหรูแสนสบาย

วันทีส
่ าม เมืองซาปา – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว - เมืองฮานอย - แวะร้าน Otop – สุสานลุงโฮ - โบสถ์ใหญ่อานอย –
ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
้ ที6
่ )
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็น
ตลาดที่ อ ยู่ ติ ด ชายแดนระหว่ า งเวี ย ดนามและจี น ที่ นี่ จ ะมี เสื้ อ ผ้ า กระเป๋ า ของเล่ น เด็ ก และสิ น ค้ า อี ก มากมายหลายอย่าง
ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่ องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยัง
สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้าน Otop เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย
นาทุกท่านถ่ายภาพกับ สุสานลุงโฮ หรือ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารสุสานสร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และไม้มีค่าจากทั่ว
ประเทศ สุสานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 หลังจากโฮจิมินห์เสียชีวิต โบสถ์ใหญ่ฮานอย หรือ มหาวิหารเซนต์โยเซฟ โบสถ์
สไตล์นีโอกอธิคโรมันนี้ตั้งอยู่ใจกลางฮานอย สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในเมืองที่เต็มไปด้วยพุ ทธศาสนิกชนแห่งนี้ เป็น
โบสถ์รูปแบบนีโอกอธิค สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 โดยมีต้นแบบเป็นวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส โบสถ์นี้เป็นศูนย์รวม
ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
นาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่ง
นี้มีตานานกล่าวว่า เวียดนามทา สงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่ง
เวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจาก
จีนได้สักที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่ง
นี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อ
ทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่ พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์
ได้กลับไปทาสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้บ้าน
สงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบ
แห่งนี้ จากนั้นพาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้
ท่านได้เลือกสรรมากมาย เป็นของที่ระลึกต่างๆ

ค่า

 รับประทานอาหารค่า (มื้อที่8) นาท่านเดินทางกลับที่พัก
ที่พัก : Thien Thai Hotel 4* / Le Jardin Hanoi 4* / The Q Hanoi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

วันทีส
่ ี่

เมืองฮานอย - วัดเฉินก๊วก - เมืองฮานาม – ล่องเรือชมวัดตามจุก
๊ - เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า

 อาหาร เช้า ,เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
นาท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลาง
เมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศ
ดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามเดินทางสู่
เมืองฮานาม เป็นจังหวัด 1 ใน 10 ที่มีราบลุ่มแม่น้าแดงมีอาณาเขต
ทางด้ า นทิศ เหนือติ ดกรุ งฮานอย มี ภูเ ขา เตี้ ย เป็ นบางส่วนของ
พื้ นที่ มีแม่น้า 4 สายสาคัญ ได้แก่ แม่น้าแดง, แม่น้า Chau, แม่น้า
Day และแม่น้า Nhue ไหลผ่าน มีอุณหภูมิโดยเฉลีย
่ 23 – 24 องศา
เซลเซียส และยังมีอุตสาหกรรมที่สาคัญที่สุดของจังหวัดได้แก่สิ่ง
ทอและตัดเย็บและอุตสาหกรรมประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย นา
ท่านเดินทางไปล่องเรือ วัดตามจุ๊ก Tam Chuc Temple (มีบริการ
ของหวาน+ผลไม้+ น้าชาเวี ย ดนามบนเรื อ) เป็ น วั ด ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก มีพื้นที่ใหญ่โตมีผืนป่าสลับกับแหล่งน้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยว มีสิ่ง
ปลู ก สร้ า งหลั ก คื อ วั ด หงอก วิ ห ารตามเท้ วิ ห ารฟาบจู๋ วิ ห าร
กวนอิ ม ประตู ต ามกวาน และศู น ย์ ประชุ มนานาชาติ กลางสระน้า
โดยในวั ด หงอกที่ตั้งบนยอดสูงสุ ด บู ชาพระพุ ทธรูปที่ทาจากหิน
ทับทิมหนัก 4 ตัน ส่วนตัววัดนั้นประกอบจากแท่นหินแกรนิตแดงโดยฝีมือของช่างชาวอินเดีย นอกจากจุดเด่นคือ พระพุ ทธรูป
ขนาดใหญ่แล้ว ยังมีสวนหลักศิลาหินจารึกพระคัมภีร์รวม 1 พั นหลัก ทาจากหินเขียวของจังหวัดแทงฮว้า ซึ่งนับเป็นสวนพระ
คัมภีร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มือ
้ ที1่ 0) Buffet อาหารนานาชาติ

เย็น

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่ อเดินทางกลับสู่
ประเทศไทย พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง ประจาชาติเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น

20.25 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Thai Smile Airways (WE) เที่ยวบินที่ WE565
22.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

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

► เอกสารที่ต้องทาการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
- กรุณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 8,000 บาท
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจาเป็นต้องชาระ
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกาหนดแจ้งเท่านั้น
**สาคัญ**สาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่ างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจานวน
• *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ
อัตราค่าบริการนี้รวม
(บริษัท ดาเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟน
ั ด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)
1.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ (
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป)กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้-

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง
5. ค่ า น้ า หนั ก กระเป๋ า สายการบิ น Thai Smile Airways (WE) สั ม ภาระโหลดใต้ ท้ อ งเครื่ อ ง 30 กิ โ ลกรั ม ถื อ ขึ้ น เครื่ อ งได้ 7

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททาไว้

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มก
ี ารตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์
8. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไปแล้ว
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้าใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริ ษั ท ฯ และเมื่ อท่า นตกลงชาระเงิ น มัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทั้งหมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษั ทฯ จะถื อ ว่ า ท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

2.

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนือ
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด

7.

รายการนี้เป็นเพี ยงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8.

การจัดการเรื่องห้องพั ก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพั ก โดยมีห้องพั กสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้

9.

กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิ เศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11.

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ ผ่า นการพิ จ ารณาในการตรวจคนเข้ าเมือ ง-ออกเมือง ไม่ ว่า จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อ กรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

