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รหัสโปรแกรม : 23306 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม(
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 เทีย่ วเวียดนามเหนือสุดคุม้ 4 วัน 3 คืน
 พักฮานอย 1 คืน ฮาลอง 1 คืน และซาปา 1 คืน
 ชมวิวนาขัน้ บันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์
 ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
 ชมทะเลสาบคืนดาบ+ขอพรวัดหงอกเซิน+ช้อปปิง้ อย่างจุใจ
ถนน 36 สาย
 เมนูพเิ ศษ SEN BUFFET อาหารนานาชาติ + ชาบูหม้อไฟ
ปลาแซลม่อน+ไวน์แดงดาลัท
 แถมฟรี !! กระเป๋ากิฟ
๊ เก๋ชอปปิง้ +หมวกสุดเท่ เวียดนาม
FLIGHT
DEPARTURE
RETURN

: WE560 BKK-HAN 07.45 – 09.35 น.
: WE565 HAN-BKK 20.45 – 22.35 น.

หมายเหตุ
หากท่านมีความจาเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่ วบิน
เพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทาการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้า
ของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์
แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย
ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 5-7 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก
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วันที่ 1
04.30 น.

สนามบินสุวรรณภูม-ิ สนามบินนอยบ่าย ฮานอย-เมืองซาปา-หมูบ่ า้ น
ชาวเขา กัต๊ กัต๊ -น้าตกซิลเวอร์-ตลาด LOVE MARKET
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทยสไมล์ โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสาร
การเดินทาง และอานวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

เนือ่ งจากตั๋วเครือ่ งบินของคณะเป็นตั๋วกรุป๊ ระบบ Random ไม่สามารถเลือกทีน่ งั่ ได้
ทีน่ ั่งอาจจะไม่ได้นงั่ ติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ งั่ บนเครือ่ งบินได้ในคณะ
ซึ่งเป็นไปตามเงือ่ นไขของสายการบิน
07.45 น.
09.35 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่
WE560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง(
เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย(
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน ระหว่างทางให้
ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.( เมืองซาปา เมื่อ
ครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึง
เริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจา เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันใน
หมู่ นั ก ท่ อ งเที่ ยว จึงท าให้ ปั จจุบั นที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดา
ชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่
เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์
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เที่ยง

เย็น
ที่พัก

วันที่ 2
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (1)
น าท่ า นชม หมู่บ้า นชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ตลอดการเดินทางเท้า
จะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
ของที่ ร ะลึก แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จากนั้นนาท่านชม น้าตกซิล เวอร์
(Silver Waterfall) เป็ น น้ าตกที่ มี ค วามสวยงาม และสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100
เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้าไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่าง
สวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้าตกตามชั้น
ต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณ
สะพานชมวิ ว จากนั้ น พาทุ ก ท่ า นอิ ส ระชิ อ ปปิ้ ง ที่ ตลาดLove
Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท (2(
NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านจะเข้าพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
Moana sapa Café-นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน -ร้านเยื่อไม้ไผ่ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3(
นาท่านเช็คอิน Moana sapa Café แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
เมืองซาปา ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับ
สายหมอกจางๆ พร้ อ มกั บ บรรยากาศสุ ด ฟิ น อิ ส ระให้
ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านนั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานี
กระเช้ า เพื่ อ ขึ้ น ยอดเขาฟานซี ปั น ระยะทางประมาณ 2
กิ โลเมตร ท่ า นจะได้ สัม ผัส กั บความสวยงามของธรรมชาติ
ระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า นาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขา
สูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดใน
อินโดจีนบนความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร (ราคาทัวร์รวมค่าบริการขึ้นรถรางจาก
สถานี M gallery ถึงสถานีกระเช้า และรวมค่ากระเช้าแล้ว(
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เที่ยง

เย็น
ที่พัก
วันที่ 3
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (4)
แวะชม ร้า นเยื่อ ไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อ ไม้ไผ่ อาทิเช่น
หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนา
ท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่ง
พักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ
ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนาท่าน อิสระช้อบปิ้ง
ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่
ระลึกต่างๆ ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5(
MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านจะเข้าพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์-ทาเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เมืองฮาลองฮาลอง Night market
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6(
นาท่านออกเดินทางไปยัง สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโส
อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ายาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ
คงที่ ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงคราม
เวียดนาม

(หมายเหตุ สุสานโฮจิมนิ ห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทัง้ เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้(
จากนั้นนาท่านชม ทาเนียบประธานาธิบดี และบ้านพักลุงโฮ เป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน เป็นสถานที่
ที่ เ เสดงถึ ง การปลดแอกเวี ย ดนามออกจากการปกครองของฝรั่ ง เศสและเป็ นจุ ด ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประเทศ
เวียดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน จากนั้นนาท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สร้างขึ้น
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตานานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยาก
ได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน( ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิม พระแม่
โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึง
ได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี
ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!! SEN BUFFET นานาชาติ (7(
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ค่า
ที่พัก
วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

เย็น
20.45 น.
22.35 น.

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง นาท่านเลือกชมและเลือกซือ้ ของฝาก ณ ร้าน OTOP จาหน่ายสินค้า
พื้นเมืองของชาวเวียดนาม นาท่านช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market( ให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เช่น กระเป่า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8(
SEA STER HALONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ -ถ้านางฟ้า -เมืองฮานอย-สนามบิน นอยบ่าย-สนามบิน
สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9(
นาท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดัง
ภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศ
เป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่าน
จะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นาท่านชม ถ้านางฟ้า ชม
หินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้าแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้
ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้า ซึ่งบรรยากาศภายในถ้าท่านจะชมความสวยงาม
ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทาให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง

รูปมังกร เสาค้าฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจน
เลือกซื้อสิ้นค้าที่ระลึกต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ เมนูซีฟู๊ด พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมี
เวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ (10(
จากนั้นนาท่านกลับสู่กรุงฮานอย และนาทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย
เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาร
บริการมื้อเย็น เป็นเมนูเฝอเวียดนาม ทีสนามบิน (11(
ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE565 (ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง(
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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เงือ่ นไขและข้อกาหนดในการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม
(อัพเดพล่าสุด วันที่ 1 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2565(
พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน
ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเวียดนาม แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดส (Passport
vaccine) อย่างน้อย 2 เข็ม หรือแสดงแอปหมอพร้อม
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการ
เดินทาง

ราคาต่อท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

14-17 ตุลาคม 2565
ศ-จ
17,999
22-25 ตุลาคม 2565
ส-อ
18,999
28-31 ตุลาคม 2565
ศ-จ
16,999
02-05 ธันวาคม 2565
ศ-จ
18,999
09-12 ธันวาคม 2565
ศ-จ
18,999
10-13 ธันวาคม 2565
ส-อ
18,999
23-26 ธันวาคม 2565
ศ-จ
17,999
24-27 ธันวาคม 2565
ส-อ
18,999
ราคาเด็กทารก อายุตากว่
่ า 2 ปี
4,900 บาท
*** จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครือ่ งบิน หักออก 3,000 บาทต่อท่าน ***
ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบรู ณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ไม่มรี าคาเด็ก และไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้
เนือ่ งจากเป็นราคาโปรโมชัน่
(แต่สามารถเปลีย่ นผู้เดินทางได้ตามเงือ่ นไของสายการบิน(

พักเดี่ยว
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง(
ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรด เป็นชั้นธุรกิจได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ไม่สามารถเลื่อนวันได้
 ค่าสัมภาระน้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง(
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า เข้ า ประเทศเวี ย ดนามส าหรั บ คนไทย กรณี ป ระกาศให้ก ลับ มายื่น ร้อ งขอวีซ่า อีก ครั้ง
(เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะ
สั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน(
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสาหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกขายโปรแกรมนี้ไปแล้ว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับสาหรับน้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
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 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
เงือ่ นไขการออกเดินทาง
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาหนดผู้เดินทางขั้นต่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กาหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่า
20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กาหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง
 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อ
ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หาก
ท่านถอนตัวออก ทาให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทาให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจานวนเงินของ
ราคาทัวร์
 การชาระเงินหมายถึงการยืนยันจานวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
การชาระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจานวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่าน
ช าระเงิ น เข้ า มาแล้ ว จะไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงจ านวนของผู้ เ ดิ น ทางได้ และหากมี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย
อย่างน้อยที่สุดเท่าจานวนเงินมัดจา ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
เงื่อนไขการจอง การสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
 กรุณาเตรียมเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกค้าทา
การจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า
ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกาหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 ส่งรายชื่อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด( ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair(, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด
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เงื่อนไขยกเลิกการจอง :




ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนือ่ งจากเป็นราคาโปรโมชัน่
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่
คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือ ง
นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอ
สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ช่ ว งพี เ รี ย ดวั น ที่ เ ดิ น ทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน
ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 บริการน้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า -ออกเมือง
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุ บัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตั ว
นักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
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*เมือ่ ท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนีแ้ ล้ว*
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กรณีทตี่ อ้ งการซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ เติม สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าทีก่ อ่ นเดินทาง 1-3 วัน
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

