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วันแรก
11.30 น.

14.15 น.
16.05 น.

คา่

วันที่ สอง
เช้า

กลางวัน

คา่

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้า
ผูเ้ ดินทางทุกท่านพร้อมกันทีจ่ ุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ เคาเตอร์ Q สายการบินการ์ตา้ ร์แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ QR834
เดินทางถึง กรุงฮานอย นําท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร นํา
ท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานถึง 1,000
ปี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้า ศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่าง
จากการทําไร่ทํานา เป็ นศิลปะทีห่ าชมได้ยาก เป็ นการแสดงทีบ่ อกเล่าเรื่องราวของตํานาน
ประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ ท้องถิน่ ของชาวเวียดนาม ประกอบการบรรเลงดนตรีพ้นื เมือง เพื่อให้
เกิดความบันเทิงและได้อรรถรสในการชมมากยิง่ ขึน้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MAY DE VILLE OLD QUARTER HOTEL, HANOI (3*) หรือเที ยบเท่า
http://maydevilleoldquarterhotel.com
หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าสารองใบเล็ก สาหรับการเข้าพัก 1 คืน ที ่ซาปา ส่วน
กระเป๋าหลักฝากไว้ ทีโ่ รงแรม เนื อ่ งจากโรงแรมที ซ่ าปารถใหญ่ ไม่สามารถจอดหน้ า
โรงแรม และขากลับเข้าฮานอยเนื อ่ งจากโรงแรมอยู่ในย่านเมืองเก่าและแหล่งช้อปปิ้ ง
ซึง่ รถใหญ่จะเข้าไปจอดไม่ได้ในวันศุกร์และเสาร์
ฮานอย – ซาปา – หมู่บา้ นกัตกั
๊ ต๊ ( หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้ง ) – สวนฮามหลง –
ตลาดซาปายามเย็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ซาปา ซึง่ เป็ นอําเภอหนึ่งตัง้ อยูใ่ นจังหวัดลาวไก ด้วย
ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ตัง้ อยู่สงู กว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร เดินทาง
โดยรถบัสปรับอากาศใช้เวลาเดินทาง 4.5 – 5 ชัวโมง
่
(แวะพักรถเพื่อเข้าห้องนํ้า 1 ครัง้ ที่
ร้านค้า)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัตกั
๊ ต๊ (CAT CAT VILLAGE) ซึง่ เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ของชาวเขา
เผ่าม้ง ซึง่ มีการแต่งกายทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์นิยมแต่งกายสีน้ําเงินเข้มหรือดํา สัมผัสวิถชี วี ติ ของ
ชาวม้งและชมทิวทัศน์ ของนาขัน้ บันไดทีง่ ดงาม จากนัน้ ชม สวนฮามหลง (HAM RONG
PARK) เป็ นสวนสาธารณะทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเมืองซาปา ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปา
ในมุมสูงทีส่ วยงามทีส่ ุดพร้อมกับไอหมอกทีป่ กคลุมจนได้รบั สมญานาม สวิสเซอร์แลนด์แห่ง
เวียดนาม ชมสวนดอกไม้และสวนกล้วยไม้นานาชนิดทีถ่ กู จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั BAMBOO HOTEL , SAPA (3*) หรือเที ยบเท่า
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วันที่ สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่ สี่

เช้า

http://www.bamboosapahotel.com.vn/en/
หลังอาหารคํ่าให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซาปาดื่มดํ่ากับบรรยากาศแสนโรแมนติกและเลือกซื้อ
ของทีร่ ะลึกและของฝากใน ตลาดซาปายามเย็น อาทิ สินค้าพืน้ เมือง, งานหัตกรรม, เสือ้ กัน
หนาว และ เสือ้ ผ้ากีฬา
ซาปา – ยอดเขาฟานซี ปันโดยการนัง่ กระเช้า – ฮานอย –
ช้อปปิ้ งถนนย่านถนน 36 สาย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนําท่านพิชติ ยอดเขาฟานซีปันโดยการนัง่ กระเช้า (FANSIPAN LEGEN
INDOCHINA SUMMIT) ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะเห็นทิวทัศน์ของทุง่ นา
ขัน้ บันไดในมุมสูง นํ้าตก และลําธารระหว่างเทือกเขาน้อยใหญ่มากมาย เต็มอิม่ กับบรรยากาศ
ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีล่ อยละล่องอยูร่ อบๆ ชมทัศนียภาพทีแ่ สนสวยงามบนจุดชมวิวใน
ระดับความสูง 3,143 เมตร จุดทีไ่ ด้รบั การขนานมามว่าเป็ น “หลังคาแห่งอินโดจีน” ด้วย
ทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็นตลอดทัง้ ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานถึง
1,000 ปี ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสประมาณ 4 .5 – 5 ชัวโมง
่ (แวะพักรถเพือ่ เข้าห้องนํ้า 1
ครัง้ ทีร่ า้ นค้า) อิสระให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้านานาชนิด อาทิ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของทีร่ ะลึก
เป็ นต้น ใน ย่านถนนเก่า 36 สาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MAY DE VILLE OLD QUARTER HOTEL, HANOI (3*) หรือเที ยบเท่า
http://maydevilleoldquarterhotel.com
ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิ น – สุสานโฮจิ มินห์ (ด้านนอก) – ทาเนี ยบ
ประธานาธิ บดี – บ้านพักโฮจิ มินห์ – เจดียเ์ สาเดียว – วิ หารวรรณกรรม –
ฮานอย – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม ทะเลสาบคื นดาบ ทะเลสาบที่ม ีทศั นียภาพสวยงามใจกลางกรุงฮานอย ซึ่งมี
ประวัตวิ ่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รบั ดาบวิเศษทีพ่ ระองค์ใช้ในช่วง 10 ปี ท่ี ต่อสูก้ บั ราชวงศ์หมิง
ของประเทศจีน หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็ นอิส ระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลาง
ทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ ์สิทธิ ์ กล่าวกันว่าเต่าขึน้ มาคาบดาบไปจากพระหัตถ์
ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนัน้ นําท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้ส ี
แดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิ น หรือวัดเนินหยก ทีต่ งั ้ อยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่าน
นมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทบั ทิมทีป่ ระดิษฐานอยูด่ า้ นใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทศิ ให้แม่ทพั เจิน่
ฮึง ด่าว ผูก้ ล้าชาวเวียดนามทีส่ ามารถกอบกูเ้ อกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่ 13
นําท่านสูจ่ ตั ุรสั บาดิง่ ห์ ชม สุสานโฮจิ มินห์ สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1973 และเสร็จในปี ค.ศ.1975
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กลางวัน
บ่าย

17.25 น.
19.29 น.

ซึง่ บรรจุร่างอาบนํ้ ายาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ซง่ึ นอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (หมาย
เหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นํากล้องและกระเป๋ าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมนิ ห์จะ
ปิ ดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ แต่สามารถชมภายนอกได้ และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ของทุกปี รัฐบาลจะปิ ดสุสานเพื่อนําร่างของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์
เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสืบไป) และชม ทาเนี ยบประธานาธิ บดี ซึง่ ให้เป็ นทีต่ อ้ นรับแขก
บ้านแขกเมืองชม บ้านพักโฮจิ มินห์ ซีง่ เป็ นบ้านไม้ยกพืน้ ชมห้องทํางาน ห้องนอน และห้อง
ต่าง ๆ ทีเ่ รียบง่าย แล้วนําท่านชม เจดียเ์ สาเดียว สร้างด้วยไม้ทงั ้ หลัง เป็ นศาลาเก๋งจีนหลัง
เดียวขนาดเล็ก ตัง้ อยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็ นทีป่ ระดิษฐานของรูปเจ้าแม่
กวนอิมปางแสดงอภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริยเ์ ล ไท
โต ในปี ค.ศ.1049 ตามพระสุบนิ ทีเ่ จ้าแม่กวนอิมทรงนัง่ ในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อ
ได้พระโอรสตามพระสุบนิ แล้ว จึงสร้างเจดียน์ ้ีขน้ึ เพือ่ ถวายเป็ นพระราชกุศล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO
เมนู : บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรังเศส
่
และญี่ปนุ่

นําท่านชม วิ หารวรรณกรรม หรือชื่อเวียดนามว่าวันเหมียวเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
ของเวียดนามและเป็ นที่ตงั ้ อนุ สรณ์ของท่านขงจือ้ อดีตเคยใช้เป็ นทีส่ อบคัดเลือกจอหง
วนเพื่อเข้ารับราชการ ต่อมามีการเปิ ดให้มกี ารสอบสําหรับบุคคลทัวไปด้
่ วย สมควรแก่
เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินนอยไบ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียม
ตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 835
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง : ธันวาคม

02-05

อัตราค่าบริ การ (ผูเ้ ดิ นทาง 10 ท่านขึ้นไป)
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

18,900
16,900
15,500
3,000

15,900
14,500
12,900
3,000

หมายเหตุ
 ราคานี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากการผกผันของราคาค่านํ้ามันเชือ้ เพลิงทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ได้ในภายหลังการออกราคานี้
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัดตามเส้นทางและสายการบินตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเทีย่ วทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าอาหาร เครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้ , นํ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯจากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางใน
ต่างประเทศ
 ค่าโหลดกระเป๋ าเดินทางใต้ทอ้ งเครือ่ งบินท่านละไม่กนิ 30 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ / ค่าทิปพนักงานขับรถ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะ ชาวต่างชาติ หรือ คนไทยถือพาสปอร์ตต่างด้าว (ระยะเวลาการ
ยื่นวีซ่า 5 วันทาการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดื่มและอาหารทีส่ งั ่
เพิม่ เติมจากรายการทีท่ างบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวทีก่ ลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีทอ่ งเทีย่ ว หากมีการเรียกเก็บเพิม่
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าของโรงแรม เทีย่ วละ 1 USD
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจของลูกค้า)
 ค่าผกผันของน้ามันที่ ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกระทันหัน
เงื่อนไขการเดิ นทาง
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั
เนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศภัย การก่อจลาจล
อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อ
ไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าํ ระมาแล้ว
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิใ์ นการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ท่ีเ กิด ภัย พิบ ัติท างธรรมชาติ อาทิ ซึน ามิ
แผ่นดินไหว ภูเขาไประเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทาง
บริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน ค่าวีซ่ าในกรณีทย่ี น่ื วี
ซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การชาระเงิ น
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท
o ญีป่ ่ ุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ไต้หวัน ท่านละ 10,000 บาท
 ชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือน
ตุลาคม ต้องชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเ่ หลือตามกําหนดวันดังกล่ าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่
มีเงือ่ นไข และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิก

การยกเลิ ก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
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ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณีต ั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หรือตั ๋วแบบ NON หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
REFUND
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วัน
เดินทาง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทน ทางบริษทั ฯ
ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ ค่าเปลี่ยนชื่อตั ๋วเครื่องบินเท่านัน้ ทัง้ นี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั ๋วที่ไม่อนุ ญาตให้
เปลีย่ นชือ่ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตาม
เงือ่ นไข ดังนี้
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาล
ปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั ๋วเครื่องบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ งั ่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ น ผูก้ าํ หนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั
ฯ ได้ ดําเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
และหาก ท่านไม่แน่ ใ จในวัน เดินทางดังกล่ าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้ าที่ฯ เพื่อยืน ยัน ในกรณีท่ตี ั ๋ว
เครือ่ งบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่กอ่ นทีท่ า่ นจะชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
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ค่าธรรมเนี ยมน้ามันเชื้อเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีท่ างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่ า่ สุดทีม่ กี ารปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึน้ ราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิม่ ทีท่ างบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ่ อกตั ๋ว
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นํ้ าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบินคือ 30 (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิ ์เรียก
เก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ ได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นําขึน้ เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ
กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ
กว่ า มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ ข้อ กํา หนดของแต่ล ะสายการบิน ซึ่ง ผู้เ ดิน ทางต้องเป็ นผู้ร ับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง
******************************************************************
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