CODE: VFD02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก ฮาลอง เบย์ 4D 3N BY FD

VFD02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุก
๊ ฮาลองเบย์ 4วัน 3คืน
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี
Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา
นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
พิเศษ! เฝอเวียดนาม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด+ Buffet อาหารนานาชาติ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA
น้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

05 – 08 ส.ค. 65

13,888

25

10 – 13 ส.ค. 65

14,888

25

19 – 22 ส.ค. 65

14,888

25

26 – 29 ส.ค. 65

14,888

25

31 ส.ค – 03 ก.ย. 65

14,888

02 – 05 ก.ย. 65

14,888

25

09 – 12 ก.ย. 65

14,888

25

16 – 19 ก.ย. 65

14,888

25

2,200

2,500

25

หมายเหตุ

23 – 26 ก.ย. 65

14,888

25

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 65

14,888

25

12 – 15 ต.ค. 65

15,888

25

21 – 24 ต.ค. 65

16,888

25

28 – 31 ต.ค. 65

14,888

25

04 – 07 พ.ย. 65

14,888

25

11 – 14 พ.ย. 65

14,888

18 – 21 พ.ย. 65

14,888

25

25 – 28 พ.ย. 65

14,888

25

14 – 17 ธ.ค. 65

14,888

25

23 – 26 ธ.ค. 65

16,888

25

30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66

18,888

25

2,200

2,500

25

◼ FLIGHT:
DEPARTURE: FD642 DMK-HAN 06.40-08.30
RETURN
วันที่หนึ่ง

:

FD645 HAN-DMK 20.50-22.40

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต -

ตลาดคนเดินซาปา
04:00 น.

 อาหาร เที่ยง, เย็น

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air
Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอานวยความสะดวกด้านเอกสาร

06.40 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน
ที่ FD642

08.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิน
่ ที่เวียดนาม
เท่ากับประเทศไทย) นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เมนูพิเศษ!! เฝอเวียดนาม
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนื อ ของ
ประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก
ตั ว เมื อ งตั้ ง อยู่ บ นระดับ ความสูง กว่ าระดั บ น้า ทะเลถึง 1,650
เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่เป็นแหล่งปลูกผักและ
ผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความ
หลากหลายของชาติ พัน ธุ์ ม ากที่ สุด ในเวีย ดนามด้ว ย ในอดีต
เมื อ งนี้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เป็ น เมื อ งตากอากาศของชาวฝรั่ ง เศส
สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

นาท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านก๊ าตก๊าต (Cat Cat Village) อยู่
ภาคเหนื อ ตอนบนของประเทศเวี ย ดนาม มี ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยสด
งดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพื้นเมือง ชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และ ชมแปลงนาข้าว
แบบขั้ น บั น ได และที่ นี่ ยั ง มี ข ายของที่ ร ะลึ ก ที่ ท าจากฝี มื อ ของ
ชาวบ้ า น ยั ง คงเป็ น หมู่ บ้ า นชาวม้ ง โบราณที่ อ นุ รั ก ษ์ อ าชี พ
หัตถกรรมของบรรพบุรุษไว้ จากนั้นนาท่านชม ตลาดคนเดินซา
ปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนาสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่
หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย
ค่า

 รับประทานอาหารค่า (มื้อที่2) เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด
ที่พัก : Sapa logde 3*/ Sapa Green Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

วันที่สอง

ซาปา–Moana Sapa Café – นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan - นั่งรถไฟฟ้าวินเทจรางใหม่

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จาลองไฮไลท์ของที่เที่ยว
แต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจาหน่ายให้ท่าน
ได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Buffet อาหารนานาชาติ

บ่าย

พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นาท่าน พิ ชิตหลังคาอินโดจีน
กระเช้ า ไฟฟ้า จากซาปาไปยั ง ยอดเขาฟานซิ ปั น (ราคาทั ว ร์ ร วมค่ า รถไปและกระเช้ า แล้ ว ) ซึ่ ง เป็ น เสมื อ น
"หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมืองMuong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ราว
10 กิโลเมตร เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่
สูงจากระดับน้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละ
คันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเท้าขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน

ค่า

 รับประทานอาหารค่า (มื้อที่5)
นาท่านเดินทางกลับที่พักเมืองฮานอย
ที่พัก :The Light Hanoi 4* / Larosa Hanoi Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

วันที่สาม

เมืองฮานาม - ล่องเรือชมวัด Tam Chuc (วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) - เมืองฮาลอง - แวะร้าน Otop – ตลาดราตรีฮา

ลอง
เช้า

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
เดินทางสู่ เมืองฮานาม เป็นจังหวัด 1 ใน 10 ที่มีราบ
ลุ่มแม่น้าแดงมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกรุง
ฮานอย มีภูเขา เตี้ยเป็นบางส่วนของพื้ นที่ มีแม่น้า
4 สายสาคัญ ได้แก่ แม่น้าแดง, แม่น้า Chau, แม่น้า
Day และแม่น้า Nhue ไหลผ่าน มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย
23 – 24 องศาเซลเซี ย ส และยั ง มี อุ ต สาหกรรมที่
สาคัญ ที่สุดของจังหวัดได้แก่สิ่งทอและตัดเย็บและ
อุ ต สาหกรรมประกอบเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้า อี ก ด้ ว ย น า
ท่ า นเดิ น ทางไปล่ อ งเรื อ วั ด ตามจุ๊ ก Tam Chuc
Temple (มี บ ริ ก า ร ข อ ง ห ว า น + ผ ล ไ ม้ + น้ า ช า
เวียดนามบนเรือ) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ใ หญ่โตมีผืนป่าสลับกับแหล่งน้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยว มีสิ่งปลูกสร้างหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ วิหาร
กวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน้า โดยในวัดหงอกที่ตั้งบนยอดสูงสุดบูชาพระพุ ทธรูปที่
ทาจากหินทับทิมหนัก 4 ตัน ส่วนตัววัดนั้นประกอบจากแท่นหินแกรนิตแดงโดยฝีมือของช่างชาวอินเดีย นอกจาก
จุดเด่นคือ พระพุ ทธรูปขนาดใหญ่แล้ว ยังมีสวนหลักศิลาหินจารึกพระคัมภีร์รวม 1 พั นหลัก ทาจากหินเขียวของ
จังหวัดแทงฮว้า ซึ่งนับเป็นสวนพระคัมภีร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง นาท่านเลือกชมและช้อปของฝาก ณ ร้าน OTOP จาหน่ายสินค้าพื้ นเมืองของชาว

ค่า

เวียดนาม จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดราตรีฮาลอง มีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมายให้เลือกช้อป
กัน อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย
 รับประทานอาหารค่า (มื้อที่8)
ที่พัก : Sea Star Halong 3* / Kenny Halong 3* / Vincent Halong Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

วันที่สี่

อ่าวฮาลอง - ถ้านางฟ้า–หมู่บ้านชาวประมง – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้ งถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติ

โหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช้า

 อาหาร เช้า,เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
นาท่านออกเดินทาง สู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาด โดย
จิตรกรเอก ณ อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดย
องค์ ก รยู เ นสโก้ อ่ า วแห่ ง นี้ เ ต็ ม ไปด้ ว ยภู เ ขาหิ น ปู น
มากมาย ระหว่างการล่องเรือ ท่านจะได้ชมความงามของ
เกาะต่างๆทั้ง เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ จากนั้น
น าท่ า นชม ถ้ า นางฟ้ า เป็ น ถ้ า ขนาดใหญ่ ตั้ ง อยู่ ก ลาง
ทะเลสาบที่อ่าวฮาลอง ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้ว น
แต่ ส วยงามและน่ า ประทั บ ใจยิ่ ง นั ก ถ้ า แห่ ง นี้ เ พิ่ ง ถู ก
ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนัง และ
มุมธรรมชาติที่เสริ มเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัว มี
เสาค้าฟ้าซึ่งเกิดจากหินงอกและหินย้อยมาบรรจบติดกัน
จนกลายเป็ น เสาท าให้ เ กิ ด จิ น ตนาการรู ป ร่ า งต่ างๆ
มากมาย จากนั้นพาท่านเดินทาง ชมหมู่บ้านชาวประมง
เ ป็ น ห มู่ บ้ า น ล อ ย น้ า ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ห ล ายแห่ ง
จุดเริ่มต้นของหมู่บ้านนั้นมาจากชาวประมงสร้างขึ้น เพื่ อ
ใช้จาหน่ายของสดและต่อมาก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยอย่าง
รวดเร็ว มากกว่านั้นยังพั ฒ นาจนมีโรงเรียนในหมู่ บ้ า น
เพื่ อให้ครบวงจรการเป็นชุมชนโดยเรือและเรือนแพของ
พวกเขาจะถูกยึดโยงเข้าด้วยกันเพื่ อความปลอดภัยจน
เห็นเป็นภาพหมู่บ้านลอยน้าเกาะกลุ่มกันกลางทะเลสาบอันเป็นเอกลักษณ์

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) พิเศษ !! ทานอาหารบนเรือพร้อมเสิร์ฟไวน์แดงดาลัด
จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย นาท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ
แห่งนี้มีตานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทา สงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็น
เวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่ง
นี้ ไ ด้ มี ป าฏิ ห าริ ย์เ ต่ า ขนาดใหญ่ตั วหนึ่ งได้รั บ ดาบวิเ ศษมาให้ พระองค์ เพื่ อ ท าสงครามกับประเทศจี น หลั ง จากที่
พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้บ้านสงบสุข
เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นพาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ ง ถนน 36 สาย
มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ ระลึกต่างๆ

เย็น

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทาง
กลับสู่ประเทศไทย พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง ประจาชาติเวียดนาม
ท่านละ 1ชิ้น

20:50 น.

เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645

22:40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

**********************************************************************
► เอกสารที่ต้องทาการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับ วัคซี นป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม และมีเอกสารข้อมูล รับรองการได้รับ วั ค ซี น
ป้องกันโควิด19 ครบ 2เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพร้อม) หรือเอกสารรับรองการ
ได้รับวัคซีนของหน่วยงาน ณ ประเทศนั้นๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร)

►เงื่อนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2.ประกันสุขภาพหรือการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่า 10,000 USD สาหรับการรักษา โควิค-19
เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
- กรุณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 8,000 บาท
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจาเป็นต้อง
ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกาหนดแจ้งเท่านั้น
**สาคัญ**สาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจานวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** 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 ไม่สามารถรีฟันด์เ ป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ตั๋วกรุ๊ป(

1.

ไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ)เลื่อนวันได้
2.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.

กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่าย
พักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พัก
ในเมืองใกล้เคียงแทน

4.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

5.

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.

ค่าน้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่าน
ต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

7.

การประกันการเดิ นทาง บริษัทฯได้จัดทาแผนประกัน ภัยการเดิน ทางสาหรั บผู้ เดิ น ทางไปต่ างประเทศ กับ
Allianz Travel แบบแผนประกั นภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษา ซึ่ง จะต้องเกิดขึ้น
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทาการรักษาในโรงพยาบาลที่ ป ระกัน ครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับ
รักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม ) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติมจากเจ้าหน้าที ได้ กรณีลูกค้า
ต้ อ งการซื้ อประกัน เพิ่ มวงเงิน คุ้ม ครอง เพิ่ ม ความคุ้ม ครอง สามารถแจ้ ง บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ความคุ้ม ครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริษัท
มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณี
ท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ

8.

ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์

9.

ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./
วัน)

10. 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.

ค่ า ภาษี น้ ามั น ที่ส ายการบิ นเรี ยกเก็บเพิ่ ม ภายหลัง จากทางบริษัท ฯได้อ อกตั๋ว เครื่อ งบิ น และได้ ท าการขาย
โปรแกรมไปแล้ว

5.

ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

6.

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้าใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง
่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว
อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่น ๆ

