#13745 ทัวรเวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 3 วัน 2 คืน
สะพานแกวมังกรเมฆ นั่งกระเชาขึ้นยอดเขาฟานซีปน บิน FD

ทัวรเวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ตลาดซาปา หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งรถราง
เมืองซาปา ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน อิสระชอปปงถนน 36 สาย โชวหุน
กระบอกนํ้า

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานนอยไบ - ซาปา - สะพาน
แกวมังกรเมฆ - ตลาดซาปา





โรงแรม



Holiday Hotel or Chapa
Dew Boutique Hotel
,Sapa หรือเทียบเทา

2

หมูบา นชาวเขากัต
๊ กัต
๊ - กระเชา ไฟฟ า ฟานซีปัน - เขาฟานซีปัน - ลาวไก







Lao Cai Royal Hotel or
Red River View Hotel
หรือเทียบเทา

3

ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา - การแสดง
หุนกระบอกนํ ้า - ทา อากาศยานนอยไบ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65

฿10,989

฿10,989

฿10,989

฿2,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนอยไบ - ซาปา สะพานแกวมังกรเมฆ - ตลาดซาปา
เชา
03.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขาหมายเลข 1 เคาน เตอร สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง
06.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)
เที่ยวบินที่ FD642
08.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับ
กระเป าสัมภาระเรียบรอย (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย)
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ!!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
นํ าทานออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเขาสู เมืองซาปา ใชเวลา 4-5 ชั่วโมง เมืองซาปาเป็ นเมืองเล็กๆ นอกจาก
บรรยากาศแลว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยูบริเวณนี้ ก็มีวิถ ีชีวิต ที่นาสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปดวยนาขั้นบันไดทามกลางที่ลาดไหล
เขาที่ทอดตัวอยางมีเสน ห นอกจากนี้ ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับนํ้ าทะเล
จากนั ้นชม สะพานแกว “มังกรเมฆ” (Rong May) แหงแรกในเวียดนามตั้งอยูหางจากเมืองซาปา 18 กิโลเมตร มีความสูง
จากระดับนํ้ าทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟตแกวใสมีความสูงรวม 300 เมตร ความสูงเหนื อระดับนํ้ าทะเล 2,200 เมตร และ
548.5 เมตร เหนื อระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา Hoang Lien Son ซึ่งเป็ นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในเวียดนาม
นํ าทานสู ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปดวยชาวเขาเผาตางๆ ที่ออกมาจับจายซื้อขายกันอยางมีสีสัน
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ!!! ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน แดง DALAT
พักที่ Holiday Hotel / Chapa Dew Boutique Hotel,Sapa โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ



เที่ยง



บาย

ซาปา
เป็ นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยูหางไปประมาณ 400 กิโลเมตร
จากเมืองฮานอย เมืองนี้ มีธรรมชาติที่สวยงาม แตวิถ ีชีวิต ของชาวพื้นเมืองนั ้นเป็ นจุด
สนใจของนั กทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

สะพานแกวมังกรเมฆ
เป็ นสะพานแกวที่เป็ นที่เที่ยวใหมของซาปา ตั้งอยูหางจากเมืองซาปาไปทางตะวันตก
ประมาณ 18 กิโลเมตร บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลที่ 2,000 เมตรในเขตเทือกเขา
Hoang Lien Son สะพานนี้ สรางโดยกลุมทุน Hoang Lien Son Group Joint Stock
Company โดยทําจากกระจกใสทั้งหมดซึ่งมีความยาว 300 เมตร สูง 1,000 เมตร เป็ น
สะพานกระจกที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต จากขางบนจะไดเห็น
ทิวทัศน ธรรมชาติที่งดงามพรอมสัมผัสกับสายลมและเมฆที่บินผานเบื้องหน า

ตลาดซาปา
ตลาดนี้ ถ ือเป็ นสีสันของเมืองซาปาอีกที่หนึ่ ง ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ชาวเผาตางๆนํ าของมาซื้อขายกัน และจะแออัดมากในวันเสารซึ่งที่เด็ดจะอยูที่อาหารเชาและกลางวันในตลาด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!!! ชาบูหมอไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน แดง DALAT
 Holiday Hotel or Chapa Dew Boutique Hotel ,Sapa หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย

วันที่ 2


กิจกรรม

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขาฟานซี
ปน - ลาวไก
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม หมูบานชาวเขา กัต
๊ กัต
๊ หรือ CAT CAT VILLAGE หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยูของชาวเขา
ในหมูบานนี้ และชมแปลงนาขาวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมูบานกาตกาตสามารถเดินทางเทาหรือนั่ งรถยนตก็ได ในกรณี
ที่นั่งรถยนตรถนํ าเที่ยวจะพาทุกทานมาที่หน าหมูบานกัต
๊ กัต
๊ และจากนั ้นจึงเดินเทาเลาะตามไลเขาซึ่งเป็ นถนนของหมูบานเพื่อ
้

่

สัมผัสกับวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยูของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ตลอดการเดินทางเทาจะมีบานเรือนของชาวเขาที่เปิ ดรานวาง
จําหน ายสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทาน นั่ งรถรางใหมสุด จากสถานี ซาปา สู สถานี กระเชา เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทานจะ
ไดสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหวางสองขางทาง
ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” สูงที่สุดในอิน
โดจีนบนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเทาสูยอดเขาแหงนี้ ไมไดสะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน
ทางที่คอนขางชัน จนมีเฉพาะผูพิสมัยการเดินป าจากทั่วโลกเลือกเป็ นจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื่นชม
ความงามของผืนป าดินรอนแหงเอเชีย
หมายเหตุ : กระเชาฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหน า
งานทานละ 1,000 บาท ในกรณีที่ไมไดขึ้นกระเชาฟานซีปัน
จากนั ้นเดินทางสู เมืองลาวไก (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหวางทางใหทานไดชมทัศนี ยภาพสองขางทาง
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Lao Cai Royal Hotel / Red River View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต
เป็ นหมูบานชาวเขาที่มีช่ อ
ื เสียงของซาปา ตั้งอยูที่เชิงเขา Muong Hoa หางจากเมืองซาปา
ไปเพียง 3 กิโลเมตร หมูบานนี้ กอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ
Dzao หลายเผามารวมกันจากพื้นที่ภูเขาอื่นๆ ในเวียดนามเหนื อ พวกเขาเริ่มปลูกขาวและ
ขาวโพดในภูมิภาคเชนเดียวกับการทอผาและงานหัต กรรมตางๆ ที่นี่ถ ือเป็ นสถานที่ทอง
เที่ยวแลนมารคที่พลาดไมไดหากไดมาเยือนซาปา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาไฟฟาฟานซีปน
นั่ งกระเชาไฟฟ าเดินทางขึ้นสูฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด
จีน จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร ระหวาทางขึ้นจะไดเห็นวิวของเมืองซาปาและแนวเทือกเขาสูงอัน
สวยงามจากมุมสูง

เขาฟานซีปน
เป็ นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนื อระดับ
นํ้ าทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ที่นี่ไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน"

ลาวไก
เป็ นเมืองที่อยูทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับมณฑล
ยูนนาน ประเทศจีนทางดานทิศเหนื อ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดไหลโจว ทิศตะวันออกติด
กับจังหวัดฮาเกียง และ ทางใตต ิดกับจังหวัดซอนลา ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเป็ นแบบ
ตางๆ อาทิ หุบเขา ภูเขาตํ่าๆ สูงๆ สลับกัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Lao Cai Royal Hotel or Red River View Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

กระเชาฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุงซึ่งจะแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินคากระเชาหน างานทานละ
1,000 บาท ในกรณีที่ไมไดขึ้นกระเชาฟานซีปัน

ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา การแสดงหุนกระบอกนํ้า - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองฮานอย เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ใหทานไดเพลิดเพลิน
ไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ขางทางและวิถ ีชีวิต ของชาวเวียดนาม
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ!!! เซนบุฟเฟ ต นานาชาติ
นํ าทานสูใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณและขางๆศาล
เจามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเตาสตาฟขนาดใหญ ซึ่งเป็ นเตาที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้ ภายในวัดยังมีต ะพาบศักดิส
์ ิทธิร์ วมทั้งอานุ
สาวรียของ ตรันคว็อกตวน ซึ่งเป็ นแมทัพเอกในการตอสูกับกองทัพมองโกลและขับเคลื่อนทัพมองโกลกลับไปไดสําเร็จเมื่อปี
ค.ศ.1257
วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนิ นหยก เป็ นอีกสัญลักษณหนึ่ งที่สําคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงนั ้นเป็ นสะพานไมที่มีนัก
ทองเที่ยวที่มาทัวรเวียดนามที่เป็ นคูรักมักจะมาถายรูปพรีเวสดิ้งกันที่นี่ เมื่อผูที่มาทัวรเวียดนามขามสะพานไปก็จะเขาสูประตูวัด
ภายดานในนั ้นจะมีต ะพาบอยู 1 ตัว ที่สตาฟไวประวัต ิและความเป็ นมานั ้นกลาวไววา ทะเลสาบแหงนี้ มีต ะพาบทั้งหมด 2 ตัว อีก
ตัวหนึ่ งยังมีชีวิต อยูและอาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้
จากนั ้น อิสระชอบปิ้ งถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเป า เสื้อผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ
ฯลฯ
นํ าทานชม การแสดงระบําหุนกระบอกนํ้ า ศิลปะกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก
ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในนํ้ าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสดๆของ
คณะละคร) นํ าเสนอเรื่องราวในชีวิต ประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกลาวถึงเมืองหลวงฮานอย
คํ่า
สมควรแกเวลา นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย
20.50 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645
22.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮานอย
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนื อ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหน านั ้นเคยเป็ นเมืองหลวงของพื้นที่
เวียดนามในปั จจุบันเป็ นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝั่ งขวาของแมนํ้าแดง อุต สาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัต ถกรรม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!!! เซนบุฟเฟ ต นานาชาติ

ทะเลสาบคืนดาบ
เป็ นทะเลสาบที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ซึ่งเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบนํ้ าเขียว แตเพราะ
ตํานานที่วากันวา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับ
บนเรือในทะเลสาบ ไดมีต ะพาบยักษมาขอดาบคืนเพื่อเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักร
พรรดิเล เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในนํ้ า จึงไดช่ อ
ื ใหมวา
ทะเลสาบคืนดาบ

วัดหง็อกเซิน
เป็ นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหน าตาที่เป็ น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพื้นที่เมื่อ
150 ปี ที่แลว

ถนน 36 สายเกา
เป็ นถนนที่มีประวัต ิความเป็ นมาหลายรอยปี ซึ่งเย็นวันศุกร-อาทิต ย จะมีต ลาดยามคํ่าคืน
ซึ่งมีของขายมากมาย ซึ่งเมื่อกอนจะขายของเน นทางหัต ถกรรม แตสมัยนี้ นั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

การแสดงหุนกระบอกนํ้า
หุนกระบอกนํ้ าเป็ นการผสมผสานระหวางความหลงใหลในเทพตํานานกับความรักชาติ
อยางรุนแรงซึ่งปลูกฝั งกันมาในจิต ใจชาวเวียดนาม นั กเชิดหุนกระบอกจะยืนอยูหลังฉาก
ในนํ้ าที่ทวมถึงเอวแลวควบคุมการเคลื่อนไหวของหุนดวยไมไผลํายาว เทคนิ คการเลนได
ถูกเก็บงําเป็ นความลับอยางมิดชิด แมปัจจุบันนี้ นั กเชิดหุนอาวุโสทั้งหลายยังไมใครยอม
ถายทอดวิชาใหคนรุนหลัง แตดวยเกรงวาวิชาจะดับสูญบางทานจึงยอมสอน ทุกวันนี้ ชม
การแสดง โชวหุนกระบอกนํ้ า ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม
และมีแหงเดียวในโลก



คํ่า

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขึ้นตํ่า อยางน อย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู
เดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคต อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
กรณีที่ทานตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหน าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหน าที่ใหทราบ
กรณีที่ออกบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง หากทานไมดําเนิ นการสงสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัต รโดยสาร
หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนํ าสงใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางน อย 5
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็ นอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็ นตน โดยสวนนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ น
สําคัญ หากกรณีที่จําเป็ นจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า
เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง (พาสปอรต ) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัท
เรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ
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ใกลกันใหมากที่สุด
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเดี่ยว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นั ดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเป็ นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ
รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 ทานละ 5,000 บาท หลังจากสง
เอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิก
อัต โนมัต ิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองทํา
จองเขามาใหม นั่ นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่ง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทานั ้น
- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางน อย 20 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมชําระภายในระยะเวลาที่ที่
บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิย์ กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์ มสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนใน
สวนหนึ่ งก็ต าม
- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถ ึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาทัวร
เต็มจํานวน 100%

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคา
ภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุณาติดตอเจาหน าที่
เป็ นกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต ั๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต ารางอัต ราคาบริการระบุ
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIR ASIA อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใต
ทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจา
หน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนั กงานขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,000 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
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คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,000 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน
ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทานที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
** ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 3,900 บาท ** (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบินและไมมีเตียง)
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน เป็ นจํานวน
เงิน 3 USD / ทาน / ราน
อัต รานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยเทานั ้น กรณีถ ือหนั งสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ** ยกเวน พีเรียด
ที่มีวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่ งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต ปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
- กรณีต องการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า อยางน อย 20 วัน กอนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหน าที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็ นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ
- กรณีต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการตางๆ
ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

