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วันแรก
11.30 น.

14.25 น.
16.15 น.

คา่

วันที่ สอง
เช้า

กลางวัน

กรุงเทพฯ – ฮานอย – นิ งห์บิงห์
ผูเ้ ดินทางทุกท่านพร้อมกันทีจ่ ุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ เคาเตอร์ Q สายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้ าที่ ของบริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ QR834
เดินทางถึง กรุงฮานอย นําท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร นํา
ท่านเดินทางสู่ นิ งห์บิงห์ เมืองท่องเทีย่ วทีอ่ ยู่ทางใต้ของฮานอย เป็ นเมืองทีม่ พี ้นื ทีช่ ุ่มนํ้ าใน
อาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก”
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั THE REED HOTEL, NINH BINH (4*) หรือเที ยบเท่า
http://thereedhotel.com/
นิ งห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ (รวมรถกอล์ฟรับส่ง) – จ่างอาน –
ล่องเรือชมภูมิทศั น์ และถา้ จ่างอาน – ฮาลอง – ฮาลองไนท์มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม วัดไบ่ดิงห์ (รวมรถกอล์ฟรับส่ง) วัดเก่าแก่ค่บู า้ นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ทีม่ ี
ประวัตอิ นั ยาวนานและมีช่อื เสียงของประเทศเวียดนามเป็ นอย่างมาก รวมทัง้ เป็ นวัดทีใ่ หญ่
สุดในอาเซียนด้วย มีความสวยแปลกตา สร้างถูกหลักฮวงจุย้ แท้ๆ คือ ด้านหน้าเป็ นนํ้ า และ
ด้า นหลังเป็ น เขา มีเ ทือกเขาตัง้ อยู่ม ากมาย มีทุ่งนา ท้องนํ้ า ที่ม ีแ ต่ส ีเ ขีย วสดใ ส บริเ วณ
ด้า นข้า งๆวัด มีระเบีย งทางเดิน ซึ่งมีพ ระพุทธรูปประดิษ ฐานเรียงรายทัง้ หมด 2,000องค์
นอกจากนี้ มีหอระฆัง อาคารเจ้าแม่กวนอิม วิหารเจ้าแม่กวนอิมพันกร เป็ นวัดทีเ่ คารพบูชา
ของชาวเวียดนามหลายช่วงอายุคน นํ า ท่ า นเดิน ทานสู่ จ่ า งอาน (Trang An Scenic
Landscape Complex) ดินแดนทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกแบบผสมเมื่อ 23
มิถุนายน 2014 จากองค์การยูเนสโก นําท่านล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซึง่ สองข้างทาง
โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อนั งดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่าง
ทางไปชมถํ้าต่าง ๆ (Sang cave, Toi Cave, Ba Giot cave เป็ นต้น) ล่องเรือลอดถํ้า Trang
An เป็ นถํ้าทีม่ หี นิ งอกหินย้อยอันน่ ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขา
และทะเลเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให้ทน่ี ่ีมภี มู ปิ ระเทศทีร่ าวกับภาพวาดจนได้รบั การยกย่อง
ว่าเป็ น “ฮาลองบก”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ** หมายเหตุ : การเดินทางไปฮาลองมีแวะพักรถ 1 ครัง้ เพื่อเข้า
ห้องนํ้าทีร่ า้ นขายของทีร่ ะลึก อ่าวฮาลองเป็ นอ่าวทีม่ เี กาะหินปูนจํานวน 1,969 เกาะ โผล่พน้
ขึน้ มาจาก ผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีตน้ ไม้ขน้ึ อยูอ่ ย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้าํ ขนาด
ใหญ่อยู่ภายใน ด้วยความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอ่าวฮาลองทําให้ทน่ี ่ี
ได้รบั การประกาศเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1994 ให้ท่านชม
ทัศนียภาพและชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเวียดนามสองข้างทาง
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึกที่ ฮาลองไนท์มาเก็ต ซึง่ ตลาดแห่งนี้ มีสนิ ค้าพืน้ เมืองให้ทุก
ท่านได้เลือกอย่างหลากหลายราคาถูกเหมาะอย่างยิง่ ทีท่ กุ ท่านจะได้เลือกซือ้ เป็ นของฝากกลับ
บ้าน เช่น กระเป๋า ผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก กระเป๋าปกั เลื่อม เสือ้ ผ้าชุดอ่าวหญ๋าย (ชุดประจํา
ชาติเวียดนาม) เป็ นต้น
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NEW STAR HOTEL, HALONG (3*) หรือเที ยบเท่า
http://www.newstarhalonghotel.com/en/

วันที่ สาม

ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิ น –
ช้อปปิ้ งย่านถนนเก่า 36 สาย – ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ อ่าวฮาลอง ซึง่ ได้รบั สมญานามว่า
“กุ้ยหลิ นแห่งเวียดนาม” ชมความงามของเกาะทีม่ หี นิ น้อยใหญ่ตงั ้ ตระหง่านเสียดยอดเรียง
รายกว่า 2,000 เกาะ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ทีธ่ รรมชาติบรรจงสร้างสรรค์ให้เกิด
เป็ นรูปลักษณ์ แห่งจินตนาการ เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุนัข เกาะแมว เป็ นต้น และทีข่ าดไม่ได้
สําหรับการเดินทางมาทีอ่ า่ วฮาลองคือการเดินชมความงามของถํ้าหินงอกหินย้อยอันตระการ
ตาใน “ถา้ สวรรค์” หรือ Paradise Cave นันเอง
่
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
นํ าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานถึง
1,000 ปี **หมายเหตุ : การเดินทางกลับสู่กรุงฮานอยมีแวะพักรถ 1 ครัง้ เพื่อเข้าห้องนํ้ าที่
ร้านขายของที่ระลึก ชม ทะเลสาบคื นดาบ ทะเลสาบที่มที ศั นียภาพสวยงามใจกลางกรุง
ฮานอย ซึง่ มีประวัตวิ ่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รบั ดาบวิเศษทีพ่ ระองค์ใช้ในช่วง 10 ปี ทต่ี ่อสูก้ บั
ราชวงศ์หมิงของประเทศจีน หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็ นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือ
ไปกลางทะเลสาบเพือ่ คืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ ์สิทธิ ์ กล่าวกันว่าเต่าขึน้ มาคาบดาบไปจากพระ
หัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนัน้ นํ าท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพาน
ไม้สแี ดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิ น หรือวัดเนินหยก ทีต่ งั ้ อยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญ
ท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทบั ทิมทีป่ ระดิษฐานอยู่ดา้ นใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทศิ ให้แม่ทพั
เจิน่ ฮึง ด่าว ผูก้ ล้าชาวเวียดนามทีส่ ามารถกอบกูเ้ อกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษ
ที่ 13 จากนัน้ อิสระให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้านานาชนิด อาทิ เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของทีร่ ะลึก
เป็ นต้น ใน ย่านถนนเก่า 36 สาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้า ศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่าง
จากการทําไร่ทํานา เป็ นศิลปะทีห่ าชมได้ยาก เป็ นการแสดงทีบ่ อกเล่าเรื่องราวของตํานาน
ประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ ท้องถิน่ ของชาวเวียดนาม ประกอบการบรรเลงดนตรีพ้นื เมือง เพื่อให้
เกิดความบันเทิงและได้อรรถรสในการชมมากยิง่ ขึน้

เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
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นาท่านเข้าสู่ที่พกั MAY DE VILLE OLD QUARTER HOTEL, HANOI (3*) หรือเที ยบเท่า
http://maydevilleoldquarterhotel.com
วันที่ สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย
17.20 น.
19.20 น.

ฮานอย – สุสานโฮจิ มินห์ – ทาเนี ยบประธานาธิ บดี – บ้านพักโฮจิ มินห์ –
เจดียเ์ สาเดียว – พิ พิธภัณฑ์โฮจิ มินห์ – วิ หารวรรณกรรม – ฮานอย – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสูจ่ ตั ุรสั บาดิง่ ห์ ชม สุสานโฮจิ มินห์ สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1973 และเสร็จในปี ค.ศ.1975
ซึง่ บรรจุร่างอาบนํ้ ายาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ซง่ึ นอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (หมาย
เหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นํากล้องและกระเป๋าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมนิ ห์จะ
ปิ ดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ แต่สามารถชมภายนอกได้ และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ของทุกปี รัฐบาลจะปิ ดสุสานเพื่อนําร่างของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์
เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสืบไป) และชม ทาเนี ยบประธานาธิ บดี ซึง่ ให้เป็ นทีต่ อ้ นรับแขก
บ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิ มินห์ ซีง่ เป็ นบ้านไม้ยกพืน้ ชมห้องทํางาน ห้องนอน และห้อง
ต่าง ๆ ทีเ่ รียบง่าย แล้วนําท่านชม เจดียเ์ สาเดียว สร้างด้วยไม้ทงั ้ หลัง เป็ นศาลาเก๋งจีนหลัง
เดียวขนาดเล็ก ตัง้ อยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็ นทีป่ ระดิษฐานของรูปเจ้าแม่
กวนอิมปางแสดงอภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริยเ์ ล ไท
โต ในปี ค.ศ.1049 ตามพระสุบนิ ทีเ่ จ้าแม่กวนอิมทรงนัง่ ในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อ
ได้พ ระโอรสตามพระสุบินแล้ว จึงสร้างเจดีย์น้ี ข้นึ เพื่อถวายเป็ น พระราชกุศล จากนัน้ ชม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ โ ฮจิ มิ น ห์ ที่เ ป็ น อาคารคอนกรีต ขนาดมหึม าสร้า งเมื่อ ครบรอบวัน เกิด ของ
ประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ มีการจัดแบ่ง เป็ นห้องต่างๆ เพื่อรวบรวมงานศิลปะ ภาพถ่ายขาวดํา
และแสดงเรื่องราวของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ครัง้ ยังมีชวี ติ อยู่จนกระทังกอบกู
่
เ้ อกราชสําเร็จ
จากนัน้ นําท่านชม วิ หารวรรณกรรม วัดโบราณ ซึง่ มีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานนับ ร้อยปี
เป็ น มหาวิท ยาลัย แห่ง แรกและยัง เป็ น สถานที่ใ ช้ส อบจ้อ งวน ในสมัย โบราณ ภายในวัด
ประกอบด้วยป้ายหิน ประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่านเป็ น จ้องวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจื๊อ และ
สานุศษิ ย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO
เมนู : บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรังเศส
่
และญี่ปนุ่
สมควรแก่เวลานํ าท่านเดิน ทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดิน ทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 835
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง : พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน

18-21, 25-28
08-11, 15-18, 22-25, 29-02 ก.ค.
06-09, 13-16, 20-23, 27-30
03-06, 12-15, 17-20, 24-27
07-10, 14-17, 21-24, 28-01 ต.ค.

อัตราค่าบริ การ (ผูเ้ ดิ นทาง 10 ท่านขึ้นไป)
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

18,900
17,500
15,500
3,000

16,500
14,900
13,500
3,000

หมายเหตุ
 ราคานี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากการผกผันของราคาค่านํ้ามันเชือ้ เพลิงทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ได้ในภายหลังการออกราคานี้
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัดตามเส้นทางและสายการบินตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเทีย่ วทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าอาหาร เครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้ , นํ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯจากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางใน
ต่างประเทศ
 ค่าโหลดกระเป๋าเดินทางใต้ทอ้ งเครือ่ งบินท่านละไม่กนิ 30 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ / ค่าทิปพนักงานขับรถ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะ ชาวต่างชาติ หรือ คนไทยถือพาสปอร์ตต่างด้าว (ระยะเวลาการ
ยื่นวีซ่า 5 วันทาการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดื่มและอาหารทีส่ งั ่
เพิม่ เติมจากรายการทีท่ างบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวทีก่ ลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีทอ่ งเทีย่ ว หากมีการเรียกเก็บเพิม่
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจของลูกค้า), ค่าทิปเรือพายนิงบิงห์ ( 3 USD / ท่าน), พนักงาน
ยกกระเป๋า 1 USD / เทีย่ ว
 ค่าผกผันของน้ามันที่ ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกระทันหัน
เงื่อนไขการเดิ นทาง
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั
เนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศภัย การก่อจลาจล
อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อ
ไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าํ ระมาแล้ว
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิใ์ นการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ท่ีเ กิด ภัย พิบ ัติท างธรรมชาติ อาทิ ซึน ามิ
แผ่นดินไหว ภูเขาไประเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทาง
บริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่าในกรณีทย่ี น่ื วี
ซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การชาระเงิ น
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท
o ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ไต้หวัน ท่านละ 10,000 บาท
 ชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือน
ตุลาคม ต้องชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเ่ หลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่
มีเงือ่ นไข และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิก
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การยกเลิ ก















ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณีต ั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หรือตั ๋วแบบ NON หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
REFUND
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วัน
เดินทาง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทน ทางบริษทั ฯ
ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ ค่าเปลี่ยนชื่อตั ๋วเครื่องบินเท่านัน้ ทัง้ นี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั ๋วทีไ่ ม่อนุ ญาตให้
เปลีย่ นชือ่ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตาม
เงือ่ นไข ดังนี้
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาล
ปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั ๋วเครื่องบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ งั ่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ น ผูก้ าํ หนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั
ฯ ได้ ดําเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
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และหาก ท่านไม่แน่ ใ จในวัน เดินทางดังกล่ าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้ าที่ฯ เพื่อยืน ยัน ในกรณีท่ตี ั ๋ว
เครือ่ งบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่กอ่ นทีท่ า่ นจะชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
ค่าธรรมเนี ยมน้ามันเชื้อเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีท่ างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่ า่ สุดทีม่ กี ารปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึน้ ราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิ่ มทีท่ างบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ่ อกตั ๋ว
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นํ้ าหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมี
สิทธิ ์เรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ ได้
 กระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นําขึน้ เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ
กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ
กว่ า มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ ข้อ กํา หนดของแต่ล ะสายการบิน ซึ่ง ผู้เ ดิน ทางต้องเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง
******************************************************************
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