บิ นด้วยสายการบิ นเวียตเจ็ท (VJ) : ขึน
้ เครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(BKK)

VJ902
VJ901

BKK(สุวรรณภูมิ) –HAN(ฮานอย)
HAN(ฮานอย)– BKK(สุวรรณภูมิ)

15.05 – 16.55
12-15 – 14.05

**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 ก.ก.และถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบ
ั สายการบิ น**

 ฟรีเสื้อเวียดนามท่านละ 1 ตัว และ WI-FI ON BUS
 พักโรงแรมฮานอย 2 คืน 3ดาว / ฮาลอง 1 คืน 3ดาว

DAY1
12.30

15.05

กรุ งเทพฯ(สุ วรรณภูม)ิ – ท่ าอากาศยานนอยไบเมืองฮานอย–ถนน 36 สาย (
–/–/D)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์ เตอร์ สายการบินเวียตเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับ *กรุ ณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่ องจากต้ องใช้ เวลาใน
การเช็คอิน สายการบินจะปิ ดให้ ทาการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินเวียตเจ็ท
เที่ยวบินที่ VJ902ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 50 นาที
**อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ ทขึน
้ อยู่กบั สายการบิน**
**รวมนา้ หนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่ อง 15ก.ก. และถือขึน
้ เครื่ องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **

16.55

คา่
DAY2

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
นาท่านอิสระช้อบปิ้ ง ถนน 36 สาย เป็ นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า
เสื้ อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!เฝอเวียดนาม
นาทุกท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั FIRST EDEN HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า
เมืองห่ านาม –ล่องเรื อชิมนา้ ชาเวียดนาม –วัดตามจุ๊ก–เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลองไนท์ มาเก็ต

เช้ า

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านออกเดินทางไป เมืองห่ านามเป็ นเมืองมีนิคมอุตสาหกรรมรวม 8 แห่ ง ส่ วนใหญ่เป็ นของ
ญี่ปุ่น เกาหลีจึงไม่ตอ้ งแปลกใจถ้ามาห่ านามด้วยมอเตอร์เวย์ และเห็นการพัฒนาโลจิสติกส์ของเมือง
เป็ นระยะ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเพื่อนาท่าน ล่องเรื อพร้อมชิมน้ าชาเวียดนามและได้ชมความงาม
ของแลนด์มาร์กแห่ งใหม่ของเวียดนาม วัดตามจุ๊ก หรื อที่ถูกเรี ยกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยูต่ รงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อค้นคว้าดินแดนแห่ งพุทธศาสนา วัด
แห่ งนี้เป้ นวัดที่มีพ้น
ื ที่กว้างถึง 5พันเฮกตาร์ รวมสระน้ าที่กว้าง ใหญ่เขาหิ นธรรมชาติและป่ าดงดิบ มี
สิ่ งปลูกสร้างหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์
ประชุมนานาชาติกลางสระน้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่ งมังกรหลับไหล ระหว่างเดินทางชื่นชม
ธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่ วนใหญ่จะเป็ นนาข้าวสี สันสวยงามต่างกันไปตาม
ฤดูกาล ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) ระหว่างทางแวะ
ร้ านยา จากนั้นอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งและเลือกซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดฮาลองไนท์ มาร์ เก็ต มีสินค้า
พื้นเมืองเวียดนามและสิ นค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสาหรับซื้ อเป็ นของฝาก เช่น
กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื้ อผ้า ผ้าพันคอ เสื้ อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั SEA STAR HALONG HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

คา่

DAY3
เช้ า

เทีย่ ง

ล่องเรื อชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถา้ นางฟ้ า– เมืองฮานอย –วัดหงอกเซิน–
ทะเลสาบคืนดาบ
(B/L/D)
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่ าเรื ออ่าวฮาลองเบย์ เพื่อ ล่องเรื อ ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์
สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่
กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่ งนี้เต็มไปด้วย
ภูเขาหิ นปูนมากมายระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมา
เกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ หลังจากนั้นนาท่านชมถา้ นางฟ้ าชมหิ นงอกหิ นย้อยมากมายล้วนแต่
สวยงามและน่าประทับใจยิง่ นักถ้ าแห่ งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสี
ตามผนังและมุมต่างๆในถ้ าซึ่ งบรรยากาศภายในถ้ าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่
เสริ มเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสี ที่ลงตัวทาให้เกิดจินตนาการรู ปร่ างต่างๆมากมายทั้งรู ปมังกร
เสาค้ าฟ้ าพระพุทธรู ปศิวลึงค์

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!!อาหารซีฟู้ดบนเรื อ+พิเศษไวน์ แดง DALAT
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย(ใช้ เวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)ระหว่างทางแวะ
ชมร้ านหยกอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย
นาทานสู่ จุดใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ ข้ามไปสู่ เกาะ
หยกนาท่านไปชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ
ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นเต่าที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่ งนี้
ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งอานุสาวรี ยข์ อง ตรันคว็อกตวน ซึ่ งเป็ นแม่ทพั เอกใน
การต่อสู ้กบั กองทัพมองโกลและขับเคลื่อนทัพมองโกลกลับไปได้สาเร็ จเมื่อปี ค.ศ.1257

วัดหง็อกเซิน หรื อวัดเนินหยก เป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่สาคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพาน
สี แดงนั้นเป็ นสะพานไม้ที่มีนกั ท่องเที่ยวที่มาทัวร์เวียดนามที่เป็ นคู่รักมักจะมาถ่ายรู ปพรี เวส
ดิ้งกันที่นี่ เมื่อผูท้ ี่มาทัวร์เวียดนามข้ามสะพานไปก็จะเข้าสู่ ประตูวดั ภายด้านในนั้นจะมี
ตะพาบอยู่ 1 ตัว ที่สต๊าฟไว้ประวัติและความเป็ นมานั้นกล่าวไว้วา่ ทะเลสาบแห่ งนี้มีตะพาบ
ทั้งหมด 2 ตัว อีกตัวหนึ่งยังมีชีวติ อยูแ่ ละอาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่ งนี้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!!เซนบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ
นาทุกท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั FIRST EDEN HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

คา่

DAY4
เช้ า

เจดีย์เฉินก๊วก– ทะเลสาบตะวันตก –ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย –กรุ งเทพฯ
(สุ วรรณภูม)ิ
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็ นเจดียท์ ี่สาคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยูใ่ น
พื้นที่ของวัดเฉิ นก๊วกเป็ นวัดที่อยูใ่ จกลางเมืองใกล้กบั ทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย
เจดียแ์ ห่ งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปั ตยกรรมจีนและ
เวียดนาม มีความสู ง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลกั ษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน
ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสู งที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็ นที่ประดิษฐานของ
ประติมากรรมพระพุทธรู ปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็น
เด่นชัดจากภายนอก ไล่เลียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดียก์ ่อสร้างด้วยอิฐสี แดง ชั้นล่างด้านหน้าจะ
มีแท่นสาหรับให้นกั ท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึ กประวัติความเป็ นมาทั้งของเจดียแ์ ละพระ
ศรี ศากยมุนีปางปริ นิพพานที่ทาด้วยทองคา

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่
ที่สุดของกรุ งฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวง

และเป็ นสถานที่ๆ นิยมสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้าน
หลายคนและนักท่องเที่ยวที่กาลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองที่วน
ุ่ วาย
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
12.15 ออกเดินทางสู่
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VJ901ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 50 นาที
**อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ ทขึน
้ อยู่กบั สายการบิน**
**รวมนา้ หนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่ อง 15ก.ก. และถือขึน
้ เครื่ องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก.

14.05

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมป
ิ ระเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************************************************
อัตราค่าบริ การ
กาหนดการเดิ นทาง

19 – 22 พฤษภาคม 2565

ผูใ้ หญ่ ห้องละ

พักเดี่ยว

2-3 ท่าน อัตราท่านละ

เพิ่ มอัตรา ท่านละ

13,888

3,000

26 – 29 พฤษภาคม 2565

13,888

3,000

03 – 06 มิ ถน
ุ ายน 2565

14,888

3,000

17 – 20 มิ ถน
ุ ายน 2565

13,888

3,000

14 – 17 กรกฎาคม 2565

14,888

3,000

22 – 25 กรกฎาคม 2565

14,888

3,000

11 – 14 สิ งหาคม 2565

14,888

3,000

22 – 25 สิ งหาคม 2565

13,888

3,000

08 – 11 กันยายน 2565

13,888

3,000

22 – 25 กันยายน 2565

13,888

3,000

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,200 บาท ต่อ ทริ ป
ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant)ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท**
(ไม่มีที่นั ่งบนเครื่องบิ น และไม่มีเตียง)

ข้อสาคัญ
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิ กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษท
ั จะคานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หาก
กรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริ ษท
ั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า

- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง้ นี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉี ดวัคซีน การตรวจหาเชื้อโควิ ด19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิ น

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
-

-

-

-

ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด ( ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด
UPGRADE ใช้วลี แชร์ ( WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งโดยมีน้ําหนักไม่เกิน 15ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้
นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไข
ของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นําเทีย่ วตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพ
่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท
่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะ บุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ
่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น
กรณีทท
่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่าเบีย้ ประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
-

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายืน
่ ร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจาก
ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยืน
่ วีซ่าเข้าประเทศให้กบั ผูเ้ ดินทางคนไทยทีพ
่ าํ นักในเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับชาวต่างชาติ ทีไ่ ม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารสําหรับท่านทีท
่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง

-

-

ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครือ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการ
บิน และ รุน
่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท
่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
VAT7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาทต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าตรวจ RT PCR ที่ไทยก่อนเดิ นทาง 72 ชม. หรือ ATK(มีใบรับรอง) ก่อนเดิ นทาง 24 ชม. อย่างใดอย่างหนึ่ ง

-

โรงแรมกักตัว1คืน เพื่อรอผลตรวจ PCR(TEST&GO)

-

เงื่อนไขการจอง
-

-

-

กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครังที
้ ่ 1 ท่านละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ ( WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี ั ่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน
้
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาํ ระภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กําหนด
ทางบริษท
ั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม
กรณีลกู ค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50 %ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จา่ ยตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน
โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจําเป็ นอื่นๆ
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าํ ระแล้วทัง้ หมด

- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเทีย่ วบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรมและไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

ทางบริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ความรับผิ ดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้ นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
-

หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรือกรณีทท
่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศ ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ

-

หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

-

หากเกิดทรัพย์สนิ สูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุสญ
ู หายทีเ่ กิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่ วเอง

-

ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้

-

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดิ นทาง
-

-

-

คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขน้ึ ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชําระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่
้
านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
กรณีทท
่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครือ่ งบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึง

-

-

-

-

-

-

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครือ่ งบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครังก่
้ อนการเดินทาง
กรณีทท
่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ ( WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท
่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห
่ ลังจากชําระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาํ เนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุป
๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท
่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท
่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท
่ ่องเทีย่ ว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือ่ นไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจ่ี าํ เป็ นจะต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครังนี
้ ้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท
่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท
่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ใน

-

-

-

-

การไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
กรณีทท
่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท
่ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมืองมีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํ รุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครือ่ งบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จา่ ย แต่หากออกบัตร
โดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครือ่ งบินแบบกรุป
๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขันตอน
้
ของแต่ละคณะ
เกีย่ วกับทีน่ ั ่งบนเครือ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป
๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกทีน่ ั ่งบนเครือ่ งบิน กรณีลกู ค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ
่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว ( SINGLE) และห้องคู่ ( TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน ( TRIPLE)
จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน้

-

บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั

-

บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท
่ ่านต้องการ

-

รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึ
้ ่
ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพ
่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบ
ั ทางบริ ษท
ั ฯแล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

