
  
 
 
 

 รหัสโปรแกรม : 23133 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

CODE : VNFD11 เวียดนามเหนือ ฮานอย ลอ่งเรือวัดตามจุ๊ก ฮาลอง 3D 2N 
พักฮานอย 1 คืน ฮาลอง 1 คืน 

 



 เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA น ้ำหนักสัมภำระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 
 รวมประกัน COVID-19 ครอบคลุมวงเงิน 10,000 USD  
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหต ุ
6-8 พฤษภำคม 65 11,789 

ไม่มีรำคำเด็ก 1,500 

25 

 

13 – 15 พฤษภำคม 65 11,789 25 
21 – 23 พฤษภำคม 65 11,789 25 
27 – 29 พฤษภำคม 65 11,789 25 

3 – 5 มิถุนำยน 65 13,789 25 
10 – 12 มิถุนำยน 65 12,789 25 
18 – 20 มิถุนำยน 65 12,789 25 
25 – 27 มิถุนำยน 65 12,789 25 

 
◼ FLIGHT :  
 DEPARTURE :  FD644 : DMK - HAN : 18.30 - 20.20   
 RETURN :        FD645 : HAN - DMK : 20.50 - 22.40  
 
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองฮานอย      
 

15:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ อำคำร 1 ชั้น 3 
เคำน์เตอร์สำยกำรบิน Air Asia โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
เอกสำรติดแท็กกระเป๋ำ 

 

18:35 น. ออกเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สำยกำร
บิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 644 



20:20 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม น ำท่ำนผ่ำนพิธี
ตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร (เวลำท้องถิ่นที่เวียดนำม เท่ำกับประเทศไทย ) น ำท่ำนเดินทำงสู่ 
เมืองฮานอย 

 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ )มื้อที่ 1( เมนูพิเศษ !! เฝอเวียดนำม 
 

ที่พัก :  First Eden Hanoi /  CWD Hanoi /  Delight Hanoi 3 * หร ือ โ รงแรมระด ับ ใกล ้ เค ี ยงกัน            
ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดินทำง 

 
วันที่สอง เมืองห่านาม - ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก - นั่งรถกอล์ฟชมวัด3Sao - เมืองฮาลอง - ตลาดไนท์           

มาเก็ตฮาลอง 
 

 เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม )มื้อที่ 2( 
เดินทางสู่ เมืองห่านาม ห่ำงจำกฮำนอยไปประมำณ 60 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ไม่ควรพลำดที่จะไปชื่นชม

สถำนที่ประวัติศำสตร์ของประเทศเวียดนำม น ำ
ท ่ำนล่องเร ือชม  วัดตามจุ ๊ก (Tam Chuc 
Temple) )บริกำรของหวำน , ผลไม้, น ้ำชำ
เวียดนำมบนเรือ( มีพื้นที่ใหญ่โต มีผืนป่ำ สลับ
กับแหล่งน ้ำขนำดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลำงเส้นทำงกำรท่องเที่ยว มีสิ่ง
ปลูกสร้ำงหลักคือ วัดหงอก วิหำรตำมเท้ วิหำร
ฟำบจู๋ วิหำรกวนอิม ประตูตำมกวำน และศูนย์ประชุมนำนำชำติกลำงสระน ้ำ โดยในวัดหงอกที่ตั้ง
บนยอดสูงสุดบูชำพระพุทธรูปที่ท ำจำกหินทับทิมหนัก 4 ตัน ส่วนตัววัดนั้นประกอบจำกแท่น
หินแกรนิตแดงโดยฝีมือของช่ำงชำวอินเดีย ซึ่งสิ่งที่พิเศษในกำรสร้ำงวัดนี้คือจะไม่ใช้กำวหรือปุน
ซีเมนต์ในกำรประสำนแท่นหินต่ำงๆ นอกจำกจุดเด่นคือพระพุทธรูปขนำดใหญ่แล้ว ที่วัดตำมจุ๊กยัง
มีสวนหลักศิลำหินจำรึกพระคัมภีร์รวม1พันหลัก ท ำจำกหินเขียวของจังหวัดแทงฮว้ำ ซึ่งนับเป็น
สวนพระคัมภีร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่ไม่ควรพลำดคือกำรสักกำระพระพุทธรูป 3 องค์ ขนำด
ใหญ่ ในวิหำรตำมเท้ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ำในอดีต -ปัจจุบัน-อนำคต พื้นที่จุดนี้มีขนำด
กว่ำ 3 พัน ตร.ม. มี 2 ชั้นและพระพุทธรูปแต่ละองค์หนักกว่ำ 80 ตัน   

 

น าท่าน นั่งรถกอล์ฟ ชมวัด3Sao ที่อยู่บริเวณใกล้กันภำยในวัดตำมจุ๊ก 
 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน )มื้อที่ 3( 



บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮาลอง น ำท่ำนเลือกชมและเลือกช็อปของฝำก ณ ร้ำน OTOP จ ำหน่ำย
สินค้ำพื้นเมืองของชำวเวียดนำม 

 

จากนั้น ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก อำทิ กระเป๋ำ 
ไม้หอมแกะสลัก เส้ือผ้ำ เส้ือยืดลำยเวียดนำม ฯลฯ หรือสินค้ำพื้นเมืองต่ำงๆ มำกมำย 

 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ )มื้อที่ 4( เมนูพิเศษ !! สุกี้หม้อไฟ seafood 
 
ที่พัก :  Sea Star Halong / Kenny Halong Hotel / Vincent Halong 3 * หร ื อ โ ร ง แ รม ระ ดั บ           

ใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย  5 - 7 วันก่อนวัน
เดินทำง 

 

วันที่สาม เมืองฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ ้านางฟ้า - เมืองฮานอย - ร้านหยก - ทะเลสาบคืนดาบ - 
ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง    

 

เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม )มื้อที่ 5( 
 

น าท่าน ออกเดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อล่องเรือชมควำมงำม
ตำมธรรมชำติที่สรรค์สร้ำงด้วยควำมงดงำมดัง
ภำพวำดโดยจ ิ ตกร เอก  ณ อ ่ าวฮาลอง 
ประกอบด้วยหมู่เกำะน้อยใหญ่กว่ำ 1969 เกำะ 
ได้รับกำรประกำศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์กำร
ยูเนสโกอ่ำวแห่งนี ้ เต ็มไปด้วยภูเขำหินปูน
มำกมำย ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะได้ชม
ควำมงำมของเกำะแก่งต่ำงๆทั้งเกำะหมำ เกำะแมว เกำะไก่ชน ฯลฯ  

 

จากนั้น  น ำท ่ำนชม ถ  ้านางฟ้า  ชมห ินงอกหินย ้อย
มำกมำยล้วนแต่สวยงำมและน่ำประทับใจยิ่งนัก 
ถ ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นำนมำนี้ได้มีกำร
ประดับแสงสีตำมผนังและมุมต่ำงๆในถ้ำซึ่ง
บรรยำกำศภำยในถ ้ำท่ำนจะชมควำมสวยงำม
ตำมธรรมชำติที่ เสริมเติมแต่ง โดยมนุษย์แสงสีที่
ลงตัว ท ำให้เกิดจินตนำกำรรูปร่ำงต่ำงๆมำกมำย



ทั้งรูปมังกรเสำค ้ำฟ้ำทั้ง 4 เสำ รูปปีกอินทรี รูปนำงฟ้ำ รูปคู่รักหนุ่มสำว พระพุทธรูป ตลอดจน
เลือกซื้อสินค้ำที่ระลึกต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย 

 
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน )มื้อที่ 6( พิเศษ !!ทำนอำหำรบนเรือพร้อมเสิร์ฟไวน์แดงดำลัด 
 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮานอย น ำท่ำนเลือกช้อปสินค้ำจำก ร้านหยก ของชำวเวียดนำม 
  

เดินทาง ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสำบใจกลำงเมือง
ฮำนอย ที่มีต ำนำนกล่ำวว่ำ ในสมัยที่เวียดนำม
ท ำสงครำม สู ้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่ง
เวียดนำมได้สงครำมมำเป็นเวลำนำน แต่ยังไม่
สำมำรถเอำชนะทหำรจำกจีนได้สักที ท ำให้เกิด
ควำมท ้อแท ้พระท ัย เม ื ่อได ้มำล ่องเร ือที่
ทะเลสำบแห่งนี้ได้มีปำฏิหำริย์เต่ำขนำดใหญ่ตัว
หนึ่งได้รับดำบวิเศษมำให้พระองค์ เพื่อท ำสงครำมกับประเทศจีน หลังจำกที่พระองค์ได้รับดำบมำ
นั้น พระองค์ได้กลับไปท ำสงครำมอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ท ำให้บ้ำนสงบสุข 
เมื่อเสร็จศึกสงครำมแล้ว พระองค์ได้น ำดำบมำคืน ณ ทะเลสำบแห่งนี้  

 

อิสระ  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้ำรำคำถูกให้ท่ำนได้เลือกสรรมำกมำย กระเป๋ำ เส้ือผ้ำ รองเท้ำ ของที่
ระลึกต่ำงๆ 

 

เย็น  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติโหน่ยบ่ำย พิเศษแถมฟรี!! บริกำรขนม
ปังบ๋ันหมี ่หรือ แซนด์วิชเวียดนำม เป็นขนมปังประจ ำชำติเวียดนำม ท่ำนละ 1 ชิ้น เดินทำงถึง ท่า
อากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย น ำท่ำนเช็คอินเพ่ือเดินทำงกลับสูป่ระเทศไทย 

 

20:50 น.  เดินทำงกลับประเทศไทย โดย สำยกำรบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645 
 

22:40 น.  เดินทำงถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ 
 

** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” 
ยังคงต้องท าการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพ่ือรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ** 

Update 31/03/2565 
 

***************************** 



 หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, 
สำยกำรบิน, กำรจรำจร หรือช่วงเทศกำลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู้จัดจะ
ปรับเปลี่ยนโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลัก เพ่ือให้ท่ำนท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตำมโปรแกรม 
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( บังคับใช้ 15 มีนาคม 2565 ) 
 

► ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย  
1.  ผู้เดินทำงจ ำเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 72 

ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภำยใน 24 ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง )ภำษำอังกฤษ( 
น ำมำใช้ในกำรเช็คอินบัตรโดยสำรเครื่องบิน ณ เคำท์เตอร์สำยกำรบิน 

2.  เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอำยุ 65 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน จะต้องเดินทำงพร้อม
ผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ และต้องมี RT-PCR ใบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนกำร
เดินทำงหรือมีผลตรวจ ATK ภำยใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทำง 

3.  ผู้ที่หำยจำกโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน )นับตั้งแต่วันที่ออกจำกโรงพยำบำลจนถึงวัน
เดินทำง( ภำษำอังกฤษ 

 

►ผู้เดินทางเข้าประเทศเวียดนามจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว  
1. ผู้เดินทำงต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง สำมำรถเดินทำงได้ในวันที่ 

15 และเข็มล่ำสุดที่ฉีดไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180วัน สำมำรถเข้ำไปท่องเที่ยวเวียดนำมได้ * * ผู้ที่
ได้รับกำรฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่ำงกันจะถือว่ำได้รับกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน ** 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พำสปอร์ตตัวจริง )อำยุกำรใช้งำนต้องเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน(  
2. เอกสำรใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดย

กรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข  )จำกแอปหมอพร้อม( 
3.  เตรียมเอกสำร International Vaccinated Certificateที ่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวง

สำธำรณสุข )ขอจำกแอปหมอพร้อม( 
4.  หลักฐำนกำรจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมที่จองต้องเป็นโรงแรมมำตรฐำน SHA 

Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ ซึ่งรวมค่ำตรวจหำเชื ้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ค่ำรถไปรับจำก
สนำมบินมำยังโรงแรม และค่ำชุดตรวจหำเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองแบบ ATK )สำมำรถจองผ่ำน
บริษัททัวร์หรือท่ำนสำมำรถจองเองได้(  

5. ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 72 ชั่วโมง
ก่อนกำรเดินทำง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภำยใน 24 ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง )ภำษำอังกฤษ( 

 



►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส าหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass )บริษัทด ำเนินกำรให้( 
 

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 
1. หนังสือเดินทำง )Passport) 
2. VISA (ส ำหรับชำวต่ำงชำติเท่ำนั้น( 
3. เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน ตำมข้อก ำหนดของรัฐบำลไทย มำกกว่ำ 14 วันก่อนเดนิทำง 

)Vaccinated Certificateและ International Vaccinated Certificate( 
4. ประกันสุขภำพที ่ครอบคลุมกำรรักษำโคว ิดในต ่ำงประเทศวงเง ิน USD 50,000 (ส ำหรับ

ชำวต่ำงชำติเท่ำนั้น( 
 

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass )บริษัทด ำเนินกำรให้( เอกสำรที่ต้องใช้ตำมรำยละเอียดขั้นตอนที่1 
1. ลงทะเบียนอย่ำงน้อย 7 วันก่อนเดินทำงเข้ำประเทศไทย เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ Thailand Pass 

QR Code ส ำหรับกำรเดินทำงเข้ำประเทศไทย 
 

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
1. แสดงเอกสำร Thailand Pass QR Codeต่อเจ้ำหน้ำที่สนำมบินที่ท่ำนมำถึง 
2. ผ่ำนกระบวนกำรพิธีตรวจคนเข้ำเมือง และกรมควบคุมโรค 
3. ผู้เดินทำงเข้ำประเทศไทยจำกประเทศที่รัฐบำลก ำหนด Test and Go (TG) เง่ือนไข ดังนี้ 

- เมื่อเดินทำงถึงสนำมบินที่ไทย มีรถโรงแรมมำรับไปที่โรงแรม 
- รับกำรตรวจหำเช้ือโควิด-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในห้องพัก 
- เมื่อผลตรวจฯ เป็นลบ สำมำรถเช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม และเดินทำงกลับได้ 
- วันที่ 5 นับจำกวันที่ถึงไทย ตรวจหำเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตัวเองและรำยงำนผลใน

แอปพลิเคชัน หมอชนะ 
  

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ ำนวนดังกล่ำว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ
เดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม )ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ถึง15ท่ำนและท่ำนยังประสงค์
เดินทำงต่อ( โดยทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ 

► ในกรณีที ่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  



► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทำง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่ำออกใกล้วันเดินทำง

ท่ำนจ ำเป็นต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือตำมที่บริษัทก ำหนดแจ้งเท่ำนั้น 
**ส ำคัญ** ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ  6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวัน

เดินทำงไป -กลับและจ ำนวนหน้หนังสือเดินทำงต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต ่ำกว่ำ  หน้ำ3 )
**กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั ้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ต

หมดอำยุ   **กร ุุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจ ำ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จำกยอดที่ลูกค้ำช ำระมำ และเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง
)ถ้ำมี( 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ ำนวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง)ถ้ำมี( 
 *ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่ำวีซ่ำ และค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการ
อื่นๆได้) 

1. ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น  
(ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถ Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทำงไป  -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ป

เท่ำนั้นไม่สำมำรถเลื่อนวันได้)  
2. ค่ำที่พักห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่ำนถ้ำวันที่เข้ำพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP )3ท่ำน( อำจจ ำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง 

)มีค่ำใช้จ่ำยพักเดี่ยวเพิ่ม( กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกำลวันหยุด มีงำนแฟร์
ต่ำงๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น  
5. เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  



6. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสำยกำรบิน Air Asia สัมภำระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 
กิโลกรัม และค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ และ
กรณีสัมภำระเกินท่ำนต้องเสียค่ำปรับตำมที่สำยกำรบินเรียกเก็บ  
 กรณีต้องกำรซื้อเพิ่ม (รำคำต่อขำ/ต่อท่ำน( แจ้งอย่ำงช้ำ 10 วันก่อนเดินทำง 

   - 20 กิโลกรัม 700 บำท     - 25 กิโลกรัม 880 บำท 
   - 30 กิโลกรัม 1,460 บำท   - 40 กิโลกรัม 2,140 บำท 
7. กำรประกันกำรเดินทำง บริษัทฯได้จัดท ำแผนประกันภัยกำรเดินทำงส ำหรับผู ้เดินทำงไป

ต่ำงประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะ
ครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื ้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ ้นภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น  (เข้า
รับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำทีได้ 
กรณีลูกค้ำต้องกำรซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มควำมคุ้มครอง สำมำรถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่ง
ควำมคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทำงอันนีโดย
ทั้งนี้กำรท ำประกันนี้จำกบริษัท  มำกกว่ำข้อบังคับ ตำม พ .ร.บ .ยว ที่บังคับให้บริษัทน ำธุรกิจน ำเที่
เที่ยว ท ำประกันเฉพำะอุบัติเหตุในกำรเดินทำงเท่ำนั้น แต่ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำเงือนไขควำม
คุ้มครองและข้้อยกเว้นแผนเติมจำกเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่ำนต้องกำรซื้อควำมคุ้มครอง
เพ่ิมเติมสำมำรถแจ้งควำมประสงค์มำที่บริษัทฯ 

8. ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมันตำมรำยกำรทัวร์ 
9. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ )กฎหมำยไม่อนุญำตให้คนขับรถ

เกิน 12 ช.ม./วัน( 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ  
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ 

เป็นต้น  
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ)  
4. ค่ำภำษีน ้ำมันที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท ำ

กำรขำยโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำที่โรงแรม 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 600 บาท  /ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 



8. ค่ำทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง หรือ 
ATK ผลเป็นลบ ภำยใน 24 ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง 

9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน  และค่ำตรวจหำเชื้อโควิด -19 RT-PCR พร้อม
รถรับส่งสนำมบิน เพื่อรอผลกำรตรวจหำเชื้อโควิด -19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส ำหรับท่ำนที่
สนใจ)  

10.  

 หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  
แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 
15 ท่ำน  

2.  ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทำง  

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุ
ต่ำงๆ  

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำร
ประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่
นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของ
ท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง  

6.  เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  

7.  รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครั ้งหนึ่ง หลังจำกได้ส ำรอง
โรงแรมที ่พักในต่ำงประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ ่งอำจจะ
ปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม  

8.  กำรจัดกำรเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก   โดยมีห้องพัก
ส ำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกันได้   

9.  กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย
14วันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้  



10.  มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั้งสิ ้นแทนผู้จัด 
นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำนั้น 

11.  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทน
ต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกอง
ตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำ
ที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. กำรประกันกำรเดินทำง บริษัทฯได้จัดท ำแผนประกันภัยกำรเดินทำงส ำหรับผู ้เดินทำงไป
ต่ำงประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะ
ครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื ้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ ้นภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้า
รับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำทีได้ 
กรณีลูกค้ำต้องกำรซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มควำมคุ้มครอง สำมำรถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่ง
ควำมคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทำงอันนีโดย
ทั้งนี้กำรท ำประกันนี้จำกบริษัท  มำกกว่ำข้อบังคับ ตำม พ .ร.บ .ธุรกิจน ำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน ำ
เที่ยว ท ำประกันเฉพำะอุบัติเหตุในกำรเดินทำงเท่ำนั้น  แต่ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำเงือนไขควำม

คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจำกเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่ำนต้องกำรซื้อควำมคุ้มครองเพิ่มเติม
สำมำรถแจ้งควำมประสงค์มำที่บริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั้งสิ ้นแทนผู้จัด 
นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำนั้น  

14.  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทน
ต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมืองไม่ว่ำจะเป็นกอง
ตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำ
ที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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