
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE : VNFD11 เวยีดนามเหนอื ฮานอย ลอ่งเรอืวดัตามจุก๊ ฮาลอง 3D2N  

  

พกัฮานอย 1คนื ฮาลอง 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 

น ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลมุวงเงนิ 10,000 USD  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

6-8 พฤษภำคม 65 11,789  

 

 

 

ไมม่รีำคำเด็ก 

 

 

 

 

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 มถินุำยน 65 13,789 25 

10 – 12 มถินุำยน 65 12,789 25 

18 – 20 มถินุำยน 65 12,789 25 

25 – 27 มถินุำยน 65 12,789 25 

 



 

 

 

 

 

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE: FD644 DMK-HAN    18:30-20:20   

RETURN:        FD645 HAN- DMK   20:50-22:40  

 

 

 

 

 

 

15:00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร1 ช ัน้3 เคำนเ์ตอรส์ำย

กำรบนิ Air Asia โดยมเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ตดิแท็กกระเป๋ำ 

18:35 น. ออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดย สำยกำรบนิ AIR 

ASIA เทีย่วบนิที ่FD644 

20:20 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม น ำทำ่นผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้

เมอืงและศลุกำกร (เวลำทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนำม เทำ่กบัประเทศไทย ) น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงฮานอย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี1่) เมนูพเิศษ !! เฝอเวยีดนาม 
ทีพ่กั : First Eden Hanoi / CWD Hanoi / Delight Hanoi 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง 

 

 

 

 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี2่) 

ท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงหา่นาม  ห่ำงจำกฮำนอยไปประมำณ 60 กโิลเมตร เป็นเมืองทีไ่ม่ควรพลำดทีจ่ะไปชืน่ชม

สถำนทีป่ระวัตศิำสตรข์องประเทศเวยีดนำม น ำท่ำนล่องเรอืชม วดัตามจุก๊ )Tam Chuc Temple( )บรกิำรของ

หวำน,ผลไม ,้น ้ ำชำเวียดนำมบนเรือ( มีพื้นที่ใหญ่โต มีผืนป่ำ 

สลับกบัแหลง่น ้ำขนำดใหญ ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีต่ัง้อยู่

ตรงกลำงเสน้ทำงกำรทอ่งเทีย่ว มสี ิง่ปลกูสรำ้งหลักคอื วัดหงอก 

วหิำรตำมเท ้วหิำรฟำบจู ๋วหิำรกวนอมิ ประตตูำมกวำน และศนูย์

ประชมุนำนำชำตกิลำงสระน ้ำ โดยในวัดหงอกทีต่ัง้บนยอดสงูสดุ

บูชำพระพุทธรูปที่ท ำจำกหินทับทิมหนัก4ตัน ส่วนตัววัดนั้น

ประกอบจำกแทน่หนิแกรนติแดงโดยฝีมอืของชำ่งชำวอนิเดยี ซึง่

สิง่ทีพ่เิศษในกำรสรำ้งวัดนี้คอืจะไมใ่ชก้ำวหรอืปนุซเีมนตใ์นกำร

ประสำนแทน่หนิตำ่งๆ นอกจำกจุดเดน่คอืพระพทุธรปูขนำดใหญ่

แลว้ ที่วัดตำมจุ๊กยังมีสวนหลักศลิำหนิจำรกึพระคัมภรีร์วม1พัน

หลัก ท ำจำกหนิเขียวของจังหวัดแทงฮวำ้ ซึง่นับเป็นสวนพระ

คัมภรีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และทีไ่มค่วรพลำดคอืกำรสักกำระพระพทุธรูป 3 องค ์ขนำดใหญ ่ในวหิำรตำมเทท้ีเ่ป็น

ตัวแทนของพระพทุธเจำ้ในอดตีอนำคต-ปัจจุบัน- พืน้ทีจุ่ดนี้มขีนำดกวำ่ 3 พันตร ม ี.ม.2 ชัน้และพระพทุธรูปแต่

ละองคห์นักกวำ่ 80 ตัน  น าทา่นน ัง่รถกอลฟ์ชมวดั3Saoทีอ่ยูบ่รเิวณใกลก้นัภำยในวัดตำมจุ๊ก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท ี3่) 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงฮาลอง น ำทำ่นเลอืกชมและเลอืกช็อปของฝำก ณ รำ้น OTOP จ ำหน่ำยสนิคำ้พืน้เมอืงของ

ชำวเวยีดนำม จำกนัน้ จำกนัน้ใหท้ำ่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคำ้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ 

อำท ิกระเป๋ำ ไมห้อมแกะสลัก เสือ้ผำ้ เสือ้ยดืลำยเวยีดนำม ฯลฯ หรอืสนิคำ้พืน้เมอืงตำ่งๆ มำกมำย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี4่) เมนพูเิศษ !! สกุีห้มอ้ไฟ seafood 

ทีพ่กั : Sea Star Halong / Kenny Halong Hotel / Vincent Halong 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีง

กนั  ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง 

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - เมอืงฮานอย      อาหารเย็น      

วนัทีส่อง         เมอืงหา่นาม – ลอ่งเรอืชมวดัตามจุก๊ - น ัง่รถกอลฟ์ชมวดั3Sao - เมอืงฮาลอง - ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง  
                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      



 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี5่) 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ท่ำเรือเพื่อล่องเรือชมควำมงำมตำม

ธรรมชำตทิี่สรรคส์รำ้งดว้ยควำมงดงำมดังภำพวำดโดยจติกร

เอก ณ อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมูเ่กำะนอ้ยใหญก่วำ่ 1969 

เกำะ ไดรั้บกำรประกำศเป็น “มรดกโลก”โดยองคก์ำรยูเนสโก

อ่ำวแห่งนี้เต็มไปด้ว้ยภูเขำหินปูนมำกมำย ระหว่ำงกำร

ลอ่งเรอืทำ่นจะไดช้มควำมงำมของเกำะแกง่ตำ่งๆทัง้เกำะหมำ 

เกำะแมว เกำะไก่ชน ฯลฯ จำกนัน้ น าทา่นชม ถ า้นางฟ้า ชม

หนิงอกหนิยอ้ยมำกมำยลว้นแต่สวยงำมและน่ำประทับใจยิง่นัก 

ถ ้ำแห่งนี้เพิง่ถูกคน้พบเมื่อไม่นำนมำนี้ไดม้ีกำรประดับแสงสตีำม

ผนังและมุมต่ำงๆในถำ้ซึง่บรรยำกำศภำยในถ ้ำท่ำนจะชมควำม

สวยงำมตำมธรรมชำตทิี่ เสรมิเตมิแต่ง โดยมนุษยแ์สงสทีี่ลงตัว 

ท ำใหเ้กดิจนิตนำกำรรูปร่ำงตำ่งๆมำกมำยทัง้รูปมังกรเสำค ้ำฟ้ำทัง้ 4 เสำ รูปปีกอนิทร ีรูปนำงฟ้ำ รูปคูรั่กหนุ่มสำว 

พระพทุธรปู ตลอดจนเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึตำ่งๆตำมอธัยำศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท ี6่) พเิศษ !!ทานอาหารบนเรอืพรอ้มเสริฟ์ไวนแ์ดงดาลดั 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงฮานอย น ำทำ่นเลอืกชอ้ปสนิคำ้จำก รา้น

หยก  ของชำวเวียดนำม  เดินทำงชม ทะเลสาบคืนดาบ 

ทะเลสำบใจกลำงเมืองฮำนอย ที่มีต ำนำนกล่ำวว่ำ ในสมัยที่

เวยีดนำมท ำสงครำม สูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนำมได ้

สงครำมมำเป็นเวลำนำน แตย่ังไมส่ำมำรถเอำชนะทหำรจำกจนีได ้

สักท ีท ำใหเ้กดิควำมทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้ำลอ่งเรอืทีท่ะเลสำบ

แห่งนี้ไดม้ีปำฏหิำรยิเ์ต่ำขนำดใหญ่ตัวหนึ่งไดรั้บดำบวเิศษมำให ้

พระองค ์เพื่อท ำสงครำมกับประเทศจีน หลังจำกที่พระองคไ์ดรั้บ

ดำบมำนัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท ำสงครำมอกีครัง้ และไดรั้บชยัชนะ

เหนือประเทศจีน ท ำใหบ้ำ้นสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครำมแลว้ 

พระองคไ์ดน้ ำดำบมำคนื ณ ทะเลสำบแหง่นี้ น ำทำ่นอสิระ ชอ้ปป้ิง

ถนน 36 สาย มสีนิคำ้รำคำถกูใหท้ำ่นไดเ้ลอืกสรรมำกมำย กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ ของทีร่ะลกึตำ่งๆ 

เย็น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย พเิศษแถมฟร!ี!บรกิำรขนมปังบัน๋หมี ่หรอื 

แซนดว์ชิเวยีดนำม เป็นขนมปังประจ ำชำตเิวยีดนำม ทำ่นละ1ชิน้ เดนิทำงถงึทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย 

เมอืงฮานอย น ำทำ่นเช็คอนิเพือ่เดนิทำงกลับสูป่ระเทศไทย 

20:50 น. เดนิทำงกลับประเทศไทย โดย สำยกำรบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD645 

22:40 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ 

 

 **ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “ Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR ** 

Update 31/03/2565 

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

หมำยเหต:ุ รำยกำรทัวรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ, กำรจรำจร 

หรอืชว่งเทศกำลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยทำงผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์อง

ทำ่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม        เมอืงฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง - ถ า้นางฟ้า – เมอืงฮานอย –รา้นหยก - ทะเลสาบคนืดาบ –  
                     ถนน 36 สาย - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - ทา่อากาศยานดอนเมอืง    อาหาร เชา้,เทีย่ง                                                                                                                    



 

 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงัคบัใช ้15 มนีาคม 2565 ) 

 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

1. ผูเ้ดนิทำงจ ำเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 72 ชัว่โมงกอ่นกำรเดนิทำง หรอื 

ATK ผลเป็นลบ ภำยใน 24 ชัว่โมงกอ่นกำรเดนิทำง )ภำษำองักฤษ( น ำมำใชใ้นกำรเช็คอนิบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ ณ เคำทเ์ตอร์

สำยกำรบนิ 

2. เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูสู้งอำยุ 65 ปีขึน้ไป ทีย่ังไมฉี่ดวัคซนี จะตอ้งเดนิทำงพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดวัคซนีครบ 

และตอ้งม ีRT-PCR ใบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนกำรเดนิทำงหรือมผีลตรวจ ATK ภำยใน 24 ชั่วโมงก่อน

เดนิทำง 

3. ผูท้ีห่ำยจำกโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไมเ่กนิ 6เดอืน )นับตัง้แตว่ันทีอ่อกจำกโรงพยำบำลจนถงึวันเดนิทำง( ภำษำองักฤษ 

 

►ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนามจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ผูเ้ดนิทำงตอ้งไดรั้บวัคซนีครบโดสแลว้อยำ่งนอ้ย 14 วันกอ่นเดนิทำง  สำมำรถเดนิทำงไดใ้นวันที ่15 และเข็มลำ่สดุทีฉี่ดไมเ่กนิ 

6 เดอืน หรอื 180วัน สำมำรถเขำ้ไปทอ่งเทีย่วเวยีดนำมได ้**ผูท้ีไ่ดรั้บกำรฉีดวัคซนีสองชนดิทีแ่ตกตำ่งกนัจะถอืวำ่ไดรั้บกำร

ฉีดวัคซนีครบถว้น** 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พำสปอรต์ตัวจรงิ )อำยกุำรใชง้ำนตอ้งเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน(  

2. เอกสำรใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสำธำรณสขุ  )จำกแอปหมอพรอ้ม( 

3. เตรียมเอกสำรInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข )ขอจำกแอปหมอ

พรอ้ม( 

4. หลักฐำนกำรจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมทีจ่องตอ้งเป็นโรงแรมมำตรฐำน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรอื OQ 

ซึง่รวมค่ำตรวจหำเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR ค่ำรถไปรับจำกสนำมบนิมำยังโรงแรม และค่ำชดุตรวจหำเชือ้โควดิ-19 ดว้ย

ตนเองแบบ ATK )สำมำรถจองผำ่นบรษัิททัวรห์รอืทำ่นสำมำรถจองเองได(้  

5.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 72 ชั่วโมงกอ่นกำรเดนิทำง หรอื ATK 

ผลเป็นลบ ภำยใน 24 ชัว่โมงกอ่นกำรเดนิทำง )ภำษำองักฤษ( 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass )บรษัิทด ำเนนิกำรให(้ 

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทำง (Passport) 

2. VISA (ส ำหรับชำวตำ่งชำตเิทำ่นัน้) 

3. เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนครบถว้น ตำมขอ้ก ำหนดของรัฐบำลไทย มำกกว่ำ 14 วันก่อนเดนิทำง )Vaccinated 

Certificateและ International Vaccinated Certificate( 

4. ประกนัสขุภำพทีค่รอบคลมุกำรรักษำโควดิในตำ่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส ำหรับชำวตำ่งชำตเิทำ่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass )บรษัิทด ำเนนิกำรให(้ เอกสำรทีต่อ้งใชต้ำมรำยละเอยีดขัน้ตอนที1่ 

ลงทะเบยีนอยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทำงเขำ้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ Thailand Pass QR Code ส ำหรับกำร

เดนิทำงเขำ้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1.แสดงเอกสำร Thailand Pass QR Codeตอ่เจำ้หนำ้ทีส่นำมบนิทีท่ำ่นมำถงึ 

2.ผำ่นกระบวนกำรพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.ผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศไทยจำกประเทศทีรั่ฐบำลก ำหนด Test and Go (TG) เงือ่นไข ดังนี้ 

- เมือ่เดนิทำงถงึสนำมบนิทีไ่ทย มรีถโรงแรมมำรับไปทีโ่รงแรม 

- รับกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 

- เมือ่ผลตรวจฯ เป็นลบ สำมำรถเช็คเอำ้ทอ์อกจำกโรงแรม และเดนิทำงกลับได ้

- วันที ่5 นับจำกวันทีถ่งึไทย ตรวจหำเชือ้โควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรำยงำนผลในแอปพลเิคชนั หมอชนะ 

  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

 

 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ ำนวนดังกลำ่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 

วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ )ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ15ทำ่นและทำ่นยังประสงคเ์ดนิทำงตอ่( 

โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 15-20 วันกอ่นออกเดนิทำง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีำ่ออกใกลว้นัเดนิทำงทำ่นจ ำเป็นตอ้ง

ช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตำมทีบ่รษัิทก ำหนดแจง้เทำ่นัน้ 

**ส าคญั**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-กลับและ

จ ำนวนหนห้นังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ำ่กวำ่ หนำ้3** )กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุ  **กร ้ณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ)ถำ้ม(ี 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ)ถำ้ม(ี 

 *คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คำ่วซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยจ ำเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทำงไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวนั

ได ้)  

2. คำ่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทำ่นถำ้วันทีเ่ขำ้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP )3ทำ่น( อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง )มคีำ่ใชจ้ำ่ยพัก

เดีย่วเพิม่( กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกำลวนัหยดุ มงีำนแฟรต์ำ่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้  

5. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

6. คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสำยกำรบนิ Air Asia สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และ

คำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีสมัภำระเกนิทำ่นตอ้งเสยี

คำ่ปรับตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ กรณีตอ้งกำรซือ้เพิม่ (รำคำตอ่ขำ/ตอ่ทำ่น( แจง้อยำ่งชำ้ 10 วันกอ่นเดนิทำง 

-20 กโิลกรัม 700 บำท     -25 กโิลกรัม 880 บำท 

-30 กโิลกรัม 1,460 บำท   -40 กโิลกรัม 2,140 บำท 

7. กำรประกนักำรเดนิทำง บรษัิทฯไดจั้ดท ำแผนประกนัภยักำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลมุการรกัษาเทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สำมำรถศกึษำ

ขอ้มลูเพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ทไีด ้กรณีลกูคำ้ตอ้งกำรซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ควำมคุม้ครอง สำมำรถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทำงอนันีโดยทัง้นี้

กำรท ำประกนันี้จำกบรษัิท  มำกกวำ่ขอ้บงัคับ ตำม พ .ร.บ .ธรุกจิน ำเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน ำเทีย่ว ท ำประกนั

เฉพำะอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงเทำ่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทำ่นสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและข้อ้ยกเวน้แผน

เตมิจำกเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ 



 

 

 

8. คำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมันตำมรำยกำรทวัร ์

9. คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบไุวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขับรถ )กฎหมำยไมอ่นุญำตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน( 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ  

2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

6. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 600 บาท /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจาก

ทา่น 

8. คำ่ทดสอบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 72 ชัว่โมงกอ่นกำรเดนิทำง หรอื ATK ผลเป็นลบ 

ภำยใน 24 ชัว่โมงกอ่นกำรเดนิทำง 

9. แพคเกจ “Test & Go” กกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื  และคำ่ตรวจหำเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรับสง่สนำมบนิ 

เพือ่รอผลกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส ำหรับทำ่นทีส่นใจ)  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 

กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย14วนักอ่นกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย

ผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง

ไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศใน

รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง 

หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

1 2 . กำรประกนักำรเดนิทำง บรษัิทฯไดจั้ดท ำแผนประกนัภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศ กบั Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตุ

ตา่งๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรกัษาเทา่น ัน้ 

(เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สำมำรถศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ทไีด ้กรณีลกูคำ้ตอ้งกำร

ซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ควำมคุม้ครอง สำมำรถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไข

กรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทำงอนันีโดยทัง้นี้กำรท ำประกนันี้จำกบรษัิท  มำกกวำ่ขอ้บงัคับ ตำม พ .ร.บ .ธรุกจิน ำเทีย่ว 



 

 

 

ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน ำเทีย่ว ท ำประกนัเฉพำะอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงเทำ่นัน้ แตทั่ง้นี ้ทำ่นสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิท

ฯ 

1 3.  มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย

ผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง

ไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืงไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศใน

รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง 

หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 


