ทัวร์เวียดนาม : รหัส VAN300

วันแรก
04.00 น.
07.00น.
08.45น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก –
เมืองซาปา – หมู่บา้ น CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์สายการบิ นแอร์
เอเชีย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋า
สัมภาระเรียบร้อย
นาท่ านออกจาก เมื องฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บน
ระดับความสูงจากระดับ น้ า ทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมี อากาศหนาวเย็น ตลอดทั้ง ปี
ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แห่งนี้ เริ่มต้นเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรัง่ เศส
ซึ่ งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้ นได้มาสร้างสถานี บนภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากนั้ นจึงเริ่มมี
ชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็ นประจา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็ นที่รจู ้ กั กัน
ในหมู่นักท่ องเที่ ยว จึงทาให้ปัจจุ บันที่ นี่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว
บรรดาชาวเขาที่ อาศัยอยู่บริ เวณนี้ ก็ มี วิ ถี ชี วิ ตที่ น่ าสนใจ พื้ นที่ ในซาปาเต็ มไปด้วยนาขั้นบันได
ท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ ห์ นอกจากนี้ ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโด
จีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ าทะเล

นาท่านชม หมู่บา้ น CAT CAT VILLAGE หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเขา
ในหมู่บา้ นนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บา้ นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้า
หรือนั ง่ รถยนต์ก็ได้ ในกรณี ที่นัง่ รถยนต์ รถนาเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่ หน้าหมู่บา้ นก๊าตก๊าต และ
จากนั้ นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็ นถนนของหมู่บา้ นเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่แบบมี
ความสุขของประชาชนชาวเขาพื้ นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดาเนิ นชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการ
เดิ นทางเท้าจะมี บ ้านเรื อนของชาวเขาที่ เปิ ดร้านวางจ าหน่ ายสิ นค้าพื้ นเมื อง ของที่ ระลึ กแก่

เย็น

พักที่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

นั กท่องเที่ ยว(ลูกค้าสามารถนาสิ่ งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิ เช่น เสื่ อผ้า ผ้าห่ม รองเท้า
ขนม เป็ นต้น)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย อิสระท่านเดินชมและช้อปปิ้ งที่ ตลาด LOVE MARKET
มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสินค้าพื้ นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า
ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ าตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอด
เขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ภู เ ขาฮามรอง หรื อ ภู เ ขาปากมัง กร ซึ่ ง เป็ นภู เ ขาอยู่ก ลางเมื อ งซาปา
นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเดิ น เท้า ขึ้ นไปเพื่ อ ชมหมอกและเมฆคลุ ม เมื อ งซาปาในยามเช้า ชม
เทือกเขาเลียนเซิน รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง ที่มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็ นยอดภูเขาที่อยู่
สูงสุดในอินโดจีน จนได้รบั ฉายาว่าเป็ น หลังคาแห่งอินโดจีน ในระหว่างที่เดินขึ้ นภูเขาฮามรอง
นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมสวนดอกไม้ สวนกล้วยไม้ และสวนหินที่สวยงามตลอดทางเท้า
นาท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น้ าตกสีเงิน) เป็ นน้ าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหล
จากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่ งเปรียบเสมือน
"หลังคาอินโดจีน" เป็ นระบบกระเช้าไฟฟ้ าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3
กิโลเมตร สถานี สุดท้ายอยูส่ งู จากระดับน้ าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15
นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น้ าตกสีเงิน และ หมู่บา้ นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่

เย็น

พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เย็น
พักที่

สวยงาม เมื่ อ เดิ นทางถึ ง สถานี ดา้ นบนท่ า นจะได้
สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้ น
สู่ จุ ด สู ง สุ ด ของยอดเขาให้ท่ า นได้เ ก็ บ ภาพความ
ประทับใจ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
อิสระท่านที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินค้าให้ท่าน
เลือกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าพื้ นเมือง
ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ลาวไก ช้อปปิ้ งสินค้าพิ้ นเมืองต่างๆ ตลาด COC LEU MARKET และ
นาท่านถ่ายรูป สัญลักษณ์ ที่ด่านชายแดนเวียดนาม - จีนและเลือกซื้ อสินค้า ผลไม้เมืองจีน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่
ชุ่มน้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็ นเมืองที่มีภูมิทัศน์ แปลกตา
ทั้งเทือกเขา เนิ นเขาหินปูน ที่ราบตา่ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็ น
เมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวตั ิของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้ นที่นี่เป็ นแห่งแรกในการศึก เดียน
เบียนฟู ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางราวๆ 6 ชัว่ โมง)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

เย็น

เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ าตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้ นเมือง – วัดบายดิงห์

- เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือกระจาด เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่ต้งั อยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ าแดง ในจังหวัดนิ งบิ่งห์ เป็ นพื้ นที่ที่มีท้งั ภูมิทศั น์อนั งดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ าหลาย
สายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ ต้น้ า และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทาให้สถานที่แห่งนี้ งดงาม
น่ าชม และยังมี ร่องรอยทางโบราณคดี ที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่ นฐานของมนุ ษย์สมัย โบราณ ทาให้
สถานที่แห่งนี้ ได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นาท่านลงเรือล่องไป
ตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพของภูเขาสองฝัง่
แม่น้ า ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน
กุย้ หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นัง่ เรือกระจาด ล่องผ่านท้องน้ า และถ้าต่างๆ
ภายในบริเวณท่านจะได้ ชมทัศนี ยภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทาง
เป็ นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป ความประทับใจที่ได้จากการมาเที่ยวชมจ่างอานคือ จ่างอาน
เป็ นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่ งของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของ
ที่นี้ได้รบั การรังสรรค์จากธรรมชาติลว้ นๆ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะซื้ อของฝากที่ ตลาดพื้ นเมือง ที่นี้ท่านจะได้พบของฝากพื้ นเมืองของเวียดนามหลากหลาย
จากนั้นนาท่านสักการะ วัดบายดิงห์ วัดเก่าแก่ค่บู า้ นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีประวัติอนั ยาวนาน
และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็ นอย่างมาก รวมทั้ง เป็ นวัดที่ใหญ่สุดในอาเซียนด้วย มีความ
สวยแปลกตา สร้างถูกหลักฮวงจุย้ แท้ๆ คือ ด้านหน้าเป็ นน้ า และด้านหลังเป็ นเขา มีเทือกเขาตั้งอยู่
มากมาย มีทุ่งนา ท้องน้ า ที่มีแต่สีเขียวสดใส บริเวณด้านข้างๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000องค์ นอกจากนี้ มีหอระฆัง อาคารเจ้าแม่กวนอิม วิหารเจ้าแม่
กวนอิมพันกร เป็ นวัดที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายช่วงอายุคน
บริการอาหารด้วยเป็ นขนมปั ง BANH MI (ขนมปั งสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)

20.50 น.
22.45 น.

จากนั้นเดินทางกลับ เมืองฮานอย เข้าสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD645
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
03 – 06 พฤษภาคม 2561
10 – 13 พฤษภาคม 2561
24 – 27 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561
07 – 10 มิถุนายน 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
21 – 24 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
13 – 16 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ราคาไม่
ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
รวมตั ๋ว
2-3 ท่าน (เด็กอายุต ่ากว่า11ปี ) (เด็กอายุต ่ากว่า11ปี )
12,888
12,888
12,888
3,000 9,888
12,888
12,888
12,888
3,000 9,888
12,888
12,888
12,888
3,000 9,888
12,888
12,888
12,888
3,000 9,888
12,888
12,888
12,888
3,000 9,888
12,888
12,888
12,888
3,000 9,888
12,888
12,888
12,888
3,000 9,888
12,888
12,888
12,888
3,000 9,888
13,888
13,888
13,888
3,000 9,888
13,888
13,888
13,888
3,000 9,888
13,888
13,888
13,888
3,000 9,888
13,888
13,888
13,888
3,000 9,888
13,888
13,888
13,888
3,000 9,888
13,888
13,888
13,888
3,000 9,888
13,888
13,888
13,888
3,000 9,888
13,888
13,888
13,888
3,000 9,888

04 – 07 ตุลาคม 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562

14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
17,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
15,888
18,888
14,888
15,888
16,888
18,888
18,888
21,888

14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
17,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
15,888
18,888
14,888
15,888
16,888
18,888
18,888
21,888

14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
17,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
15,888
18,888
14,888
15,888
16,888
18,888
18,888
21,888

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000

10,888
10,888
10,888
10,888
11,588
10,888
12,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
11,888
11,588
12,888
10,888
11,588
11,888
12,888
12,888
12,888

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562

18,888
18,888

18,888
18,888

18,888
18,888

4,000
4,000

12,888
13,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **ส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ**

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่าย
ค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา

่ บัญชี
ชือ

ประเภท

หมายเลขบัญชี

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์

732-2-31864-9

เดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์

160-251742-5

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์

913-7-03178-8

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณี นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นั กท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อทาเรื่ องขอรับเงิ นค่าบริ การคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริ การ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษั ท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่

มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ ยวที่
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริ การของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ ยวบิ น
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สารอง
สามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่

3.1 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

