✔รห ัสท ัวร์ ll IVNFD12 >>สอบถาม/เช็คทีว่าง โปรดแจ้งรห ัสท ัวร์<<

CODE : IVNFD12 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 4D 3N BY FD

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA
นํา; หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ
้ งเครือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
รวมประกัน COVID-19 ครอบคลุมวงเงิน 10,000 USD

วันเดิน ทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก

พักเดียวเพิม

ทีนงั

5 – 8 พฤษภาคม 65

13,888

25

13 – 16 พฤษภาคม 65

14,888

25

20 – 23 พฤษภาคม 65

14,888

25

26 – 29 พฤษภาคม 65

14,888

25

2 – 5 มิถุนายน 65

15,888

3 – 6 มิถุนายน 65

15,888

25

9 – 12 มิถุนายน 65

14,888

25

16 – 19 มิถุนายน 65

14,888

25

23 – 26 มิถุนายน 65

14,888

25

30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 65

13,888

25

FLIGHT:
DEPARTURE:
RETURN
:

FD644 DMK-HAN 18:30-20:20
FD645 HAN-DMK 20:50-22:40

ไม่มีราคาเด็ก

2,800

25

หมายเหตุ

วันทีหนึง
เย็น

ท่าอากาศยานดอนเมือ ง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมือ งฮานอย

อาหาร

15:00 น.

ั; 3 เคาน์เตอร์
พร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชน
สายการบิน Air Asia โดยมีเจ ้าหนา้ ที/บริษัทฯคอยต ้อนรับอํานวยความสะดวกด ้านเอกสาร

18:35 น.

ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาช าติโ หน่ ย บ่ า ย เมือ งฮานอย
ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA เทียวบินที FD644
เดิน ทางถึง ท่ า อากาศยานนานาชาติโ หน่ ยบ่ า ย นํ า ท่ า นผ่ า นพิธี ตรวจ
คนเข ้าเมืองและศุ ล กากร (เวลาท ้องถิน
/ ที/เ วี ยดนามเท่ า กั บประเทศไ ทย)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย
รับประทานอาหารคํา (มือ
; ที1) เมนูเฝอเวียดนาม
ทีพ ก
ั : First Eden Hanoi / CWD Hanoi 3 * หรือ โรงแรมระดับ
ใกล้เคียงกัน
/ โรงแรมที/ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย5-7วันก่ อนวันเดินทาง
ชือ

20:20 น.

คํา

วันทีสอง
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

เมืองฮานอย – เมือ งซาปา - แวะร้า น OTOP - หมู่บ ้านชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดินซาปา
อาหาร เช้า,เทียง,เย็น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
; ที2)
เดินทางสู่ เมืองซาปา ซึง/ ตังF อยู่ท างภาคเหนื อของประเทศเวี ย ดน าม
ใกล ก้ ั บ ชายแดนจี น อยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด ลาวไก ตั ว เมื องตั Fง อยู่ บ นระดั บ
ความสูงกว่าระดับนํFาทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
ที/นี/เป็ นแหล่งปลู กผั กและผลไม ้เมื องหนาวของเวี ยดนาม เป็ นดิน แดน
แห่ ง ขุ น เขาที/ มี ค วามหลากหลายของชาติพั นธุ์ ม ากที/ สุด ในเวี ย ดนาม
ด ้วย ในอดีตเมืองนีF ถู กพั ฒนาขึน
F เป็ น เมืองตากอากาศของชาวฝรั/ ง เศส
สมั ย ที/ เ วี ย ดนามเป็ นอาณานิ ค มของฝรั/ ง เศส นํ า ท่ า นแวะร้า น OTOP
F สินค ้าของฝากตามอัธยาศัย
เลือกซือ
รับประทานอาหารกลางวัน (มือ
; ที3)
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ ้านชาวเขาเผ่าม ้งดํา หมู่บ ้านชาวกลุ่มนอ้ ย ชมวิถีชวี ต
ิ
ความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ า้ นนีF และชมแปลงนาข า้ วแบบขัน
F บันได จากนัFนนําท่านชม ตลาดคนเดิน ซาปา
จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนําสินค ้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที/หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช ้อปปิF งได ้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา (มือ
; ที4) เมนูพเิ ศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลด
ั
ทีพก
ั : Sapa Charm / Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
/ โรงแรมที/ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย5-7วันก่ อนวันเดินทาง
ชือ

ิ หลงั คาอินโดจีน ฟานซิปัน - สะพานแก้วมังกรเมฆ – เมืองลาวไก –
วันทีสาม
ซาปา – นังรถไฟวินเทจรางใหม่ – พิชต
อาหาร เช้า,เทียง,เย็น
ตลาดก๊กเลีย
u ว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
; ที5)
นํ า ท่ า นสั มผั ส ประสบการณ์ พเิ ศษ นังรถไฟวิน เทจ จากซาปาสู่ส ถานี กระเช า้ นํ า ท่ า น พิช ิตหล งั คาอิน โดจีน
กระเช้า ไฟฟ้ าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปั น (ราคาทั ว ร์ ร วมค่ ารถไปและกระเช ้าแล ว้ ) ซึ/ง เป็ นเสมือน

"หลังคาอินโดจีน " โดยมีสถานีที/หุบเขาเมื องMuong Hoa ห่างจาก
เมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต ้ราว 10 กิโลเมตร เป็ นระบบ
รถ กระเช ้าสามสาย สายยาวที/สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม.
สถานี สุ ด ท ้ายอยู่สู งจากระดับ นํFา ทะเลราว 3,000 เมตร จากนัF น ต ้อง
ปี นบั น ไดอี ก 600 ขั Fน เพื/ อไปถึง ยอดเขา รถกระเช า้ แต่ ล ะคันนั/งได ้
35 คน ใช เ้ วลาเดินทางประมาณ 15 นาที เที ย บกั บ การเดิน เท ้าขึน
F
เขา ที/ จ ะต อ้ งใช เ้ วลาเกื อบทั Fง วั น นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ สะพานแก้ว

เทียง
บ่าย

คํา

มงั กรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็ นสะพานแก ้วใส
ที/ แ รกในเวี ย ดนาม เหมาะสํ า หรั บคนที/ช อบท า้ ทายความสู ง ซึ/ง
ความสูงของสะพานนีF สูง จากระดับ นํFาทะเลประมาณ 2,000 เมตร สามารถรับนํFาหนัก ได ้ 3,000 คนในเวลา
เดียวกัน เพื/อความปลอดภัยจะอนุ ญาตให อ
้ ยู่ได ส
้ ูง สุด ไม่ เ กิน 500 คนเท่านัFนในเวลาเดียวกั น บนสะพานนีF
ท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของเส ้นทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son ซึง/ เป็ นเทือกเขา
ที/ยาวที/สุดในเวียดนามจากมุมสูง และมียังลิฟต์แก ้วกลางแจ ้งสูงประมาณ 300 เมตรด ้วย
รับประทานอาหารกลางวัน (มือ
; ที6) บุฟเฟ่ ต์ ร้าน Hai Cang Fanxipan
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช ้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั/วโมง) ระหว่างทางให ้ท่านได ้ชมทัศนียภาพ
สองข ้างทาง นําท่านเดินทางสู่ ตลาดก๊กเลีย
u ว (COC LEU MARKET) เป็ นตลาดที/อยู่ตด
ิ ชายแดนระหว่าง
ิ ค ้าทังF ของเวียดนามและของจีนให ้นักท่องเที/ยวได ้เลือกซือ
F อาทิเช่น
เวียดนามและจีน จังหวัดลาวไก ที/นี/จะมีสน
เสืFอผ ้า กระเป๋ า ของเล่นเด็ก และสินค ้าอีกมากมายหลายอย่าง ด ้านหนา้ ก็จะมีผลไม ้ของสด ขายอยู่ด ้วย
F เป็ นของฝากได ้
นักท่องเที/ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม ้สดๆ ได ้ที/ตลาดแห่งนีFนอกจากนัFนยังสามารถเลือกซือ
อีกด ้วย
รับประทานอาหารคํา (มือ
; ที7)
ทีพก
ั : Lao Cai Royal Hotel , Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
/ โรงแรมที/ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง
ชือ

วันทีสี
เมือ งลาวไก – เมือ งฮานอย – แวะร้าน OTOP – วัดเฉินก๊ วก – วัดหง็ อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ; ง
อาหาร เช้า,เทียง
ถนน 36 สาย – ท่ าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือ ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
; ที8)
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมือ งฮานอย แวะร้า นOtop เลื อกซืFอสิน ค า้ ของฝาก
ตามอัธยาศัย นําท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็ นวัดที/ อยู่
ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล ้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมื องฮาน อย
สร ้างด ้วยสถาปั ตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื/น และบรรยากาศดี จึงเป็ นที/
นิ ย มของนั กท่ องเที/ ย วทั Fง ที/ ช ื/น ชมความงาม นํ า ชม วัดหง็ อ กเซิน วั ด
โบราณภายในประกอบด ว้ ย ศาลเจ ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ/ง มี
/ ว่า เต่าตัวนีFคือเต่ าศั กดิส
ความเชือ
f ิทธิf 1 ใน 2 ตัวที/อาศัยอยู่ ในทะเลส าบ
แห่งนีFมาเป็ นเวลาช ้านาน
รับ ประทานอาหารกลางวัน (มื;อ ที9) พิเ ศษ! บุ ฟ เฟ่ ต์ SEN อาหาร
เทียง
นานาชาติ
นําท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่ง
นีF มี ตํ า นานกล่ า วว่ า ในสมั ย ที/ เวี ย ดนามทํ า สงคราม สู ร้ บกั บ ประเทศจี น
กษั ตริย์แห่งเวียดนามได ้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะ
ทหารจากจี น ได ส
้ ั กที ทํ า ให เ้ กิด ความท อ้ แท พ
้ ระทั ย เมื/ อได ม
้ าล่ องเรื อที/
ทะเลสาบแห่ งนีF ได ม
้ ีปาฏิหาริย์ เ ต่า ขนาดใหญ่ ตัว หนึ/ง ได ร้ ับ ดาบวิเ ศษมาให ้
พระองค์ เพื/อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที/พระองค์ ได ้รั บดาบมานัF น
พระองค์ได ้กลับไปทําสงครามอี กครั Fงและได ้รั บชั ยชนะเหนื อประเทศจีน ทํา
ให ้บ ้านสงบสุข เมื/อเสร็จศึกสงครามแล ้ว พระองค์ได ้นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนีF นําท่าน อิสระช้อปปิ; ง ถนน 36
ิ ค ้าราคาถูกให ้ท่านได ้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสืFอผ ้า รองเท ้า ของที/ ระลึกต่างๆ
สาย มีสน
เย็น
ได เ้ วลาอั น สมควรนํ าท่ า นเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติโหน่ย บ่ าย เมือ งฮานอย ประเทศเวีย ดนาม เพื/ อ
เดิน ทางกลั บ สู่ ป ระเทศไทย พิเ ศษแถมฟรี!! บริการขนมปั ง บัi น หมี/ หรื อ แซนด์ ว ิช เวี ย ดนาม เป็ นขนมปั ง ประจํา ชาติ
F
เวียดนาม ท่านละ1ชิน
20:50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เทียวบินที FD645
22:40 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือ ง โดยสวัสดิภาพ
** ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศทีรัฐบาลกําหนด แบบ “Test & Go”
; โควิด-19 แบบ RT-PCR **
ยังคงต้องทําการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพือรอผลการตรวจหาเชือ
Update 31/03/2565
*****************************
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี/ ยนแปลงได ้ตามความเหมาะสม เนื/องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน , การจราจร
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็ นต ้น โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหนา้ โดยทางผู ้จัดจะปรับเปลี/ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ข อง
ท่านเป็ นหลัก เพื/อให ้ท่านท่องเที/ยวได ้ครบถ ้วนตามโปรแกรม

เงือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( บังคับใช้ 15 มีนาคม 2565 )
► ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
1. ผู ้เดินทางจําเป็ นต ้องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั/วโมงก่อนการเดินทาง หรือ
ATK ผลเป็ นลบ ภายใน 24 ชั/วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) นํามาใช ้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื/องบิน ณ เคาท์เตอร์
สายการบิน
2. เด็กอายุตํ/ากว่า 12 ปี / ตังF ครรภ์ / ผู ้สูงอายุ 65 ปี ขน
ึF ไป ที/ยังไม่ฉีดวัคซีน จะต ้องเดินทางพร อ้ มผู ้ปกครองที/ฉี ดวั คซี น ครบ
และต อ้ งมี RT-PCR ใบรั บ รองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั/ ว โมงก่ อนการเดิน ทางหรื อมีผ ลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั/ ว โมงก่ อน
เดินทาง
3. ผู ้ที/หายจากโควิดแล ้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตังF แต่วันที/ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง) ภาษาอังกฤษ
►ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเวียดนามจะต้อ งได้รบ
ั วัคซีน ครบโดสแล้ว
ผู ้เดินทางต ้องได ้รับวัคซีนครบโดสแล ้วอย่างนอ้ ย 14 วันก่อนเดินทาง สามารถเดินทางได ้ในวันที/ 15 และเข็มล่าสุดที/ฉีดไม่เกิน
6 เดือน หรือ 180วัน สามารถเข ้าไปท่องเที/ย วเวี ยดนามได ้ **ผู ้ที/ได ้รับการฉีดวัค ซีนสองชนิด ที/แตกต่า งกั นจะถือว่าได ้รั บ การ
ฉีดวัคซีนครบถ ้วน**
► ประเทศเวียดนาม ชนิดของวัคซีน โควด-19 ดังนี;
Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อย่างน้อย 2 เข็ม
Moderna (m-RNA-1273) อย่างน้อย 2 เข็ม
AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อย่างน้อย 2 เข็ม
Covishield อย่างน้อย 2 เข็ม
Sinopharm อย่างน้อย 2 เข็ม
Covaxin อย่างน้อย 2 เข็ม
Sinovac อย่างน้อย 2 เข็ม
Janssen 1 เข็ม
ผูท
้ ได้
ี รบ
ั การฉีดวัคซีนสองชนิดทีแตกต่างกันจะถือว่ าได้รบ
ั การฉีดวัคซีน ครบถ้วน อย่า งน้อย 2 เข็ม
X วัคซีนนอกเหนือรายการด้านบนไม่สามารถเดินทางได้
► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช ้งานต ้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. เอกสารใบรับรองที/ได ้รับวัคซีนป้ องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที/ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพร ้อม)
3. เตรี ย มเอกสารInternational Vaccinated Certificateที/ ออกโดยกรมควบคุ มโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ
พร ้อม)
4. หลักฐานการจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมที/จองต อ้ งเป็ น โรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ
ซึ/ง รวมค่ า ตรวจหาเชืFอโควิด-19 แบบ RT-PCR ค่ า รถไปรั บ จากสนามบิน มายั ง โรงแรม และค่ า ชุ ดตรวจหาเชืFอโควิด-19 ด ว้ ย
ตนเองแบบ ATK (สามารถจองผ่านบริษัททัวร์หรือท่านสามารถจองเองได ้)
5.ผลตรวจTest COVID-19 เป็ นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั/วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK
ผลเป็ นลบ ภายใน 24 ชั/วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

►การเดินทางกลบ
ั เข้าประเทศไทย สําหรับคนไทย ผูเ้ ดินทางต้องขอ Thailand Pass (บริษัทดําเนินการให ้)
ขน
ั; ตอนที 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. VISA (สําหรับชาวต่างชาติเท่านัFน)
3. เอกสารรั บ รองการฉี ด วั ค ซีน ครบถ ว้ น ตามข อ้ กํ า หนดของรั ฐ บาลไทย มากกว่ า 14 วั น ก่ อนเดิน ทาง (Vaccinated
Certificateและ International Vaccinated Certificate)
4. ประกันสุขภาพที/ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (สําหรับชาวต่างชาติเท่านัFน)
ขน
ั; ตอนที 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass (บริษัทดําเนินการให ้) เอกสารที/ต ้องใช ้ตามรายละเอียดขัน
F ตอนที/1
ลงทะเบียนอย่างนอ้ ย 7 วันก่อนเดินทางเข ้าประเทศไทย เมื/ออนุมัตแ
ิ ล ้วจะได ้รับ Thailand Pass QR Code สําหรับการ
เดินทางเข ้าประเทศไทย
ขน
ั; ตอนที 3 : เมือเดินทางถึงประเทศไทย
1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeต่อเจ ้าหนา้ ที/สนามบินที/ท่านมาถึง
2.ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข ้าเมือง และกรมควบคุมโรค
3.ผู ้เดินทางเข ้าประเทศไทยจากประเทศที/รัฐบาลกําหนด Test and Go (TG) เงื/อนไข ดังนีF
- เมื/อเดินทางถึงสนามบินที/ไทย มีรถโรงแรมมารับไปที/โรงแรม
F โควิด-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในห ้องพัก
- รับการตรวจหาเชือ
- เมื/อผลตรวจฯ เป็ นลบ สามารถเช็คเอ ้าท์ออกจากโรงแรม และเดินทางกลับได ้
F โควิด-19 แบบ ATK ด ้วยตัวเองและรายงานผลในแอปพลิเคชันหมอชนะ
- วันที/ 5 นับจากวันที/ถงึ ไทย ตรวจหาเชือ
เงือนไขการให้บริการ
► การเดิน ทางครัง; นีจ
; ะต้องมีจํ านวน 15 ท่านขึน
; ไป กรณีไม่ถงึ จํานวนดังกล่า ว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที/มีโปรแกรมใกล ้เคียงกัน
- หรือเลื/อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษท
ั จะทํ าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 15
วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรั บราคาค่าบริการเพิม
/ (ในกรณีที/ผู ้เดินทางไม่ถงึ 15ท่านและท่านยัง ประสงค์เดินทางต่ อ)
โดยทางบริษัทจะทํา การแจ ้งให ้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้
► ในกรณีทลู
ี กค้าต้องออกตัว… โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้าหน้า ทีของบริษ ท
ั ฯ ก่อนทุกครัง; มิฉะนัน
; ทาง
;
บริษท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง; สิน
► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท
- ค่าทัวร์ส่วนที/เหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต ้องออกตัiวหรื อวีซ่าออกใกล ้วันเดินทางท่านจําเป็ นต อ้ ง
ชําระค่าทัวร์ส่วนที/เหลือตามที/บริษัทกําหนดแจ ้งเท่านัFน
**สําคัญ**สําเนาหนา้ พาสปอร์ตผู ้เดินทาง (จะต ้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลั บ และ
จํ า นวนหน า้ หนั ง สือเดิน ทางต อ้ งเหลื อว่า งสํา หรั บติดวี ซ่า ไม่ ตํ/า กว่ า 3หน า้ ) **กรุ ณ าตรวจสอบก่ อนส่ง ให บ
้ ริษัท มิฉ ะนัFน ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
เงือนไขการยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังF แต่ 30 วันขึน
F ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายที/เกิดขึน
F จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที/ลูกค ้าชําระมา และเก็บค่าใช ้จ่ายที/เกิดขึน
F จริง(ถ ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ ยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย
f ด
ึ เงินเต็มจํานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายที/เกิดขึน
F จริง(ถ ้ามี)

*ค่าใช ้จ่ายที/เกิดขึน
F จริง เช่น ค่ามัดจําตัiวเครื/องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช ้จ่ายจําเป็ นอื/นๆ
อัตราค่า บริการนีร; วม
(บริษท
ั ดําเนิน การให้ กรณียกเลิก ทัง; หมด หรืออย่า งใดอย่ างหนึง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือ การบริก ารอืนๆได้)
1.

F ประหยัดพร ้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น ตัiวกรุ๊ปไม่)
ค่าตัiวโดยสารเครื/องบินไป-กลับ ชัน
สามารถUpgradeที/นั/งเป็ น Business Classได ้ และต ้องเดินทางไปกลับพร ้อมตัiวกรุ๊ ปเท่านัFนไม่สามารถเลื/อนวัน(ได ้

2. ค่าที/พักห ้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที/ระบุไว ้ในรายการหรื อ ระดับใกล ้เคียงกัน
3. กรณีพัก 3 ท่านถ ้าวันที/เข ้าพักห อ
้ งโรงแรม ไม่มีห ้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็ นต ้องแยกพัก 2ห อ้ ง (มีค่าใช ้จ่ายพัก

4.
5.
6.

7.

8.
9.

เดี/ยวเพิม
/ ) กรณีห ้องพักในเมืองที/ระบุไว ้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที/พักในเมือง
ใกล ้เคียงแทน
ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุ กชนิด ตามที/ระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
เจ ้าหนา้ ที/บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่านํFาหนักกระเป๋ าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต ้ท ้องเครื/อง 20 กิโลกรัม ถือขึน
F เครื/องได ้ 7 กิโลกรัม และ
ค่าประกันวินาศภัยเครื/องบินตามเงื/ อนไขของแต่ละสายการบิน ที/มีการเรีย กเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต ้องเสี ย
F เพิม
ค่าปรับตามที/สายการบินเรียกเก็บ กรณีต ้องการซือ
/ (ราคาต่อขา/ต่อท่าน) แจ ้งอย่างช ้า 10 วันก่อนเดินทาง
-20 กิโลกรัม 700 บาท
-25 กิโลกรัม 880 บาท
-30 กิโลกรัม 1,460 บาท -40 กิโลกรัม 2,140 บาท
การประกันการเดินทาง บริษัทฯได ้จัดทําแผนประกันภัย การเดินทางสําหรั บผู ้เดินทางไปต่า งประเทศ กั บ Allianz
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค ้าติดเชืFอโควิด-19 หรือ
อุบัตเิ หตุต่างๆ ซึง/ เกิดขึน
F ภายในวันเดินทาง และลู กค ้าต ้องทํ าการรั กษาในโรงพยาบาลที/ประกันครอบคลุมการ
รักษาเท่านัFน (เข ้ารับรักษาในรูปแบบอื/นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง/ สามารถศึกษาข ้อมูลเพิม
/ เติมจากเจ ้าหนา้ ที
ได ้ กรณีลูกค ้าต ้องการซืFอประกันเพิม
/ วงเงินคุ ้มครอง เพิม
/ ความคุ ้มครอง สามารถแจ ้ง บริษัทฯ ซึง/ ความคุ ้มครอง
และข ้อยกเว ้น เป็ นไปตามเงื/อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังF นีF การทําประกันนีFจากบริษัท
มากกว่าข ้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุร กิจนําเที/ยว ที/บังคับให บ
้ ริษัทนําเที/ยว ทําประกันเฉพาะอุ บัตเิ หตุในการเดินทาง
เท่านัFน แต่ทังF นีF ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ ้มครองและข ้อยกเว ้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได ้กรณีท่าน
F ความคุ ้มครองเพิม
ต ้องการซือ
/ เติมสามารถแจ ้งความประสงค์มาที/บริษัทฯ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํFามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนําเที/ย วตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่า บริการนีไ; ม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่า งด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอื/นๆ ที/นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื/องดื/ม ค่าซั กรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีนํFามันที/สายการบินเรียกเก็ บเพิม
/ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัiวเครื/องบิน และได ้ทํา การขายโปรแกรม
ไปแล ้ว
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที/จ่าย 3%
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที/โรงแรม
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาทท่าน สําหรับหัวหนา้ ทั วร์แล ้วแต่ความประทับ ใจและนํFาใจจากท่ าน/

8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั/วโมงก่อนการเดินทาง หรื อ ATK ผลเป็ นลบ

ภายใน 24 ชั/วโมงก่อนการเดินทาง
F โควิด-19 RT-PCR พร ้อมรถรับส่งสนามบิน
9. แพคเกจ “Test & Go” กั กตัวที/โรงแรม AQ คืน 1 และค่าตรวจหาเชือ
F โควิด-19 (ซึง/ บริษัทมีแพคเกจเสริมสําหรับท่านที/สนใจ)
เพื/อรอผลการตรวจหาเชือ
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอีย ดทัง; หมดก่อ นทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่า ง
ท่านลูกค้าและบริษท
ั ฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่า ทัวร์ทงั; หมดกับ ทางบริษท
ั ฯ แล้ว ทางบริษท
ั ฯ จะถือ
ว่าท่านได้ย อมรับเงือนไขข้อตกลงต่า งๆ ทัง; หมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
f ี/จะเลื/อนการเดินทางหรื อปรับราคาค่ าบริการขึน
F ในกรณีที/มีผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
f ารเก็ บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิม
/ หากสายการบินมีการปรับขึน
F ก่ อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใf นการเปลี/ยนเที/ยวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหนา้ อันเนื/องจากสาเหตุต่างๆ
F หากเกิด กรณีความล่าช ้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท ว้ ง, การนัดหยุดงาน,
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังF สิน
การก่ อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง/ ของผิดกฎหมาย ซึ/งอยู่น อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
F หากเกิดสิง/ ของสูญหาย อันเนื/องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังF สิน
และ อุบัตเิ หตุจากความประมาทของนั กท่องเที/ยวเอง
6. เมื/อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัว ร์ทังF หมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงื/ อนไขข ้อตกลง
ต่างๆ ทังF หมด
7. รายการนีFเป็ นเพียงข ้อเสนอที/ต อ้ งได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯอี กครังF หนึ/ ง หลังจากได ้สํารองโรงแรมที/พักในต่างประเทศ
เรียบร ้อยแล ว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคีย งกัน ซึง/ อาจจะปรับเปลี/ยนตามที/ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื/องห อ้ งพั ก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ก้ ับ กรุ๊ปที/เข ้าพัก โดยมีห ้องพั กสําหรับผู ้สูบบุ หรี/ / ปลอดบุหรี/
ได ้ โดยอาจจะขอเปลี/ยนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ที/พั ก ทังF นีFขน
ึF อยู่กับความพร ้อมให ้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้
9. กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลื อเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช ้วิวแชร์ กรุณาแจ ้งบริษัทฯ อย่า งนอ้ ย14วัน ก่อนการเดินทาง
มิฉะนัFน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหนา้ ได ้
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทังF สิน
F แทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มีสท
ผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํา กับเท่านัFน
11. ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนื/องจากเป็ น การเหมาจ่ายกับตัว แทนต่างๆ ในกรณีที/ผู ้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่ องเที/ยว อันเนื/องมาจากการกระทําที/ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต อ้ ง
หรือ การถู กปฏิเสธในกรณีอื/น ๆ

