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วันแรก
08.30 น.
11.55 น.
13.55 น.

คํา

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ฮาลองไนท์มาเก็ต
คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน เคาน์ เตอร์ L สายการบิ น
เวียดนาม แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยสายการบิ นเวียดนามแอร์ไลน์ เทียวบินที VN 610
เดินทางถึง กรุงฮานอย นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร จากนันนําท่าน
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อ่าวฮาลอง อ่าวทีมีเกาะหินปูนจํานวน , เกาะ โผล่พน้ ขึนมาจากผิว
ทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีตน้ ไม้ขนอยู
ึ ่อย่างหนาแน่ น หลายเกาะมีถําขนาดใหญ่อยู่ภายใน ด้วยความ
สวยงามและความสมบูรณ์ ทางธรรมชาติของอ่าวฮาลอง ทําให้ทนีี ได้รบั การประกาศเป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.
ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเวียดนาม
สองข้างทาง
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเลือกซือสินค้าทีระลึกที ฮาลองไนท์มาเก็ต ซึงตลาดแห่งนี มีสนิ ค้าพืนเมืองให้ทุกท่านได้เลือก
อย่างหลากหลายราคาถูก เหมาะอย่างยิงทีทุกท่า นจะได้เลือกซือเป็ นของฝากกลับบ้าน เช่น กระเป๋ า
ผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก กระเป๋ าปั กเลือม เสือผ้าชุดอ่าวหญ๋าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) เป็ นต้น
นําท่านเข้าสู่ทีพัก NEW STAR HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า
http://www.newstarhalonghotel.com/en/

(หมายเหตุ:การเดิ นทางไปเมืองฮาลองจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิ ริยาบถทีร้านขายของทีระลึกระหว่างทาง ครัง)

วันทีสอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา

ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถําสวรรค์ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิ น –
ช้อปปิ งย่านถนนเก่า สาย – การแสดงหุ่นกระบอกนํา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ อ่าวฮาลอง ซึงได้รบั สมญานามว่า “กุ้ยหลิ น
แห่งเวียดนาม” ชมความงามของเกาะทีมีหนิ น้อยใหญ่ตงตระหง่
ั
านเสียดยอดเรียงรายกว่า , เกาะ
บนเนือที , ตารางกิโลเมตร ทีธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ เช่น
เกาะไก่ชน เกาะสุนัข เกาะแมว เป็ นต้น และทีขาดไม่ได้สาํ หรับการเดินทางมาทีอ่าวฮาลองคือการเดินชม
ความงามของถําหินงอกหินย้อยอันตระการตาใน “ถําสวรรค์” หรือ Paradise Cave นันเอง
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
นํ าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามทีมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานถึง , ปี ชม
ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบทีมีทศั นียภาพสวยงามใจกลางกรุงฮานอย ซึงมีประวัตวิ ่า พระเจ้าเล ไท โต
ได้รบั ดาบวิเศษทีพระองค์ใช้ในช่วง ปี ทต่ี อสูก้ บั ราชวงศ์หมิงของประเทศจีน หลังจากปลดปล่อยประเทศ
ให้เป็ นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพือคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิสิทธิ กล่าวกันว่าเต่า
ขึนมาคาบดาบไปจากพระหัต ถ์ข องพระองค์แ ล้ว หายลงไปในทะเลสาบ จากนั นนํ า ท่ า นข้า มสะพาน
แสงอาทิตย์ สะพานไม้สแี ดงสดเพือชม วัดหง็อกเซิ น หรือวัดเนินหยก ทีตังอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ
เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทบั ทิมทีประดิษฐานอยูด่ า้ นใน วัดนีสร้างเพืออุทศิ ให้แม่ทพั เจิน ฮึง
ด่าว ผูก้ ล้าชาวเวียดนามทีสามารถกอบกูเ้ อกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที จากนันอิสระให้
ท่านเลือกซือสินค้านานาชนิด อาทิ เสือผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของทีระลึก เป็ นต้น ใน ย่านถนนเก่า สาย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
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จากนันนําท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกนํา ศิลปะการละเล่นพืนเมืองของชาวนายามว่างจากการทําไร่
ทํานา เป็ นศิลปะทีหาชมได้ยาก เป็ นการแสดงทีบอกเล่าเรืองราวของตํานาน ประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ ท้องถิน
ของชาวเวียดนาม ประกอบการบรรเลงดนตรีพนเมื
ื อง เพือให้เกิดความบันเทิงและได้อรรถรสในการชม
มากยิงขึน
นําท่านเข้าสู่ทีพัก MEDALLION HOTEL , HANOI (3*) หรือเทียบเท่า
http://www.medallionhanoi.com/
(หมายเหตุ:การเดิ นทางไปเมืองฮานอยจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิ ริยาบถทีร้านขายของทีระลึกระหว่างทาง ครัง)

วันทีสาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย
16.30 น.
17.50 น.
คํา

ฮานอย – สุสานโฮจิ มินห์ – ทําเนี ยบประธานาธิ บดี – บ้านพักโฮจิ มินห์ – เจดียเ์ สาเดียว –
พิ พิธภัณฑ์โฮจิ มินห์ – สนามบินนอยไบ – ดานัง – ฮอยอัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสูจ่ ตั ุรสั บาดิงห์ ชม สุสานโฮจิ มินห์ สร้างขึนเมือปี ค.ศ.
และเสร็จในปี ค.ศ.
ซึงบรรจุร่าง
อาบนํ ายาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ซงนอนอยู
ึ
่บนแท่นในห้องเย็น (หมายเหตุ การเข้าชมต้องแต่ง
กายสุภ าพ ไม่นํ า กล้อ งและกระเป๋ าสะพายเข้าไป **สุส านโฮจิม ิน ห์จะปิ ด ทุก วันจันทร์แ ละวัน ศุ กร์ แต่
สามารถชมภายนอกได้ และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี รัฐบาลจะปิ ดสุสานเพือนําร่างของ
ประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์ เพือให้ประชาชนได้เคารพสืบไป) และชม ทําเนี ยบ
ประธานาธิ บดี ซึงให้เป็ นทีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิ มินห์ ซีงเป็ นบ้านไม้ยกพืน ชม
ห้องทํางาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ทีเรียบง่าย แล้วนําท่านชม เจดียเ์ สาเดียว สร้างด้วยไม้ทงหลั
ั ง เป็ น
ศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตังอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็ นทีประดิษฐานของรูปเจ้า
แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร กร แต่ละมือถือของมงคลรวม อย่าง สร้างโดยกษัตริยเ์ ล ไท โต ในปี
ค.ศ.
ตามพระสุบนิ ทีเจ้าแม่กวนอิมทรงนังในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมือได้พระโอรสตามพระ
สุบนิ แล้ว จึงสร้างเจดียน์ ีขึนเพือถวายเป็ นพระราชกุศล จากนันชม พิ พิธภัณฑ์โฮจิ มินห์ (พิพธิ ภัณฑ์ปิดวัน
จันทร์ และ วันศุกร์ โดยวันเดินทางทีตรงกับวันหยุดของพิพธิ ภัณฑ์ทางบริษทั ฯ จะสลับไปวิหารวรรณกรรม
แทน) ทีเป็ นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมือครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ มีการจัด
แบ่งเป็ นห้องต่างๆ เพือรวบรวมงานศิลปะ ภาพถ่ายขาวดํา และแสดงเรืองราวของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์
ครังยังมีชวี ติ อยูจ่ นกระทังกอบกูเ้ อกราชสําเร็จ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO
เมนู : บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรังเศส และญีปุ่ น
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพือเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองดานัง
เดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิ นเวียดนามแอร์ไลน์ เทียวบินที VN 181
เดินทางถึง เมืองดานัง เมืองท่าเศรษฐกิจสําคัญของเวียดนามตอนกลาง
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน หรือเมืองไฟโฟ เมืองทีเป็ นทีรูจ้ กั กันในหมูพ่ อ่ ค้าชาวจีน ญีปุ่นและ
ตะวันตก ในฐานะท่าเรือสําคัญในสมัยศตวรรษที นําท่านเข้าสู่ทีพัก BELLE MAISON HADANA HOI AN RESORT&SPA หรือเทียบเท่า
http://www.bellemaisonhadana.com/
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วันทีสี
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา

ฮอยอัน – ชมเมืองเก่าฮอยอัน – เมืองเว้ – พระราชวังเก่าเมืองเว้ (นังรถกอล์ฟรับ-ส่งพระราชวังเก่า
เว้ ) – เจดียเ์ ทียนมู – ล่องเรือแม่นําหอม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมเมืองฮอยอัน ซึงเป็ นเมืองทีได้รบั คัดเลือกให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ตังแต่ปี ค.ศ.
ประกอบด้วย “บ้านไม้โบราณ” สถาปั ตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างจีน ญีปุ่นและเวียดนาม มีอายุ
กว่า
ปี โดยมีเจ้าของอาศัยอยูส่ บื ทอดกันมาร่วม ชัวอายุคน ชม “สะพานญีปุ่ น” สะพานไม้เก่าแก่ที
มีหลังคา สร้างขึนเพือข้ามแม่นําทูโบน และเพือเชือมเขตการค้าในฮอยอันระหว่างชุมชนญีปุ่นกับจีนตังแต่
ปี ค.ศ.
ปั จจุบนั ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอันทีไม่ควรพลาดในการเก็บภาพเป็ นทีระลึก จากนัน
อิสระให้ท่านช้อปปิ งสินค้าพืนเมืองฮอยอัน อาทิเช่น โคมไฟสีสนั สดใส ภาพวาด งานหัตถกรรมและของที
ระลึกต่างๆอีกมากมาย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยใช้อุโมงค์ไฮวาน ซึงเชือมระหว่างดานังกับเว้ สร้าง
ขึนเมือปี ค.ศ.
ระยะทาง , เมตร ถึงเมืองเว้ ซึงเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในรัชสมัย
ราชวงศ์เหงียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม พระราชวังเก่าเว้ (นังรถรถกอล์ฟ รับ-ส่ง พระราชวังเก่าเว้ ) ซึงเคยเป็ นทีประทับของพระจักรพรรดิ
ราชวงศ์เหงียนถึง รัชกาล ชมความเจริญทีเคยรุ่งเรืองในอดีต ชมศิลปะการตกแต่ง ซึงได้รบั ยกย่องให้
เป็ นมรดกของโลก นําท่านชม เจดียเ์ ทียนมู ชมเจดียท์ สวยงามและเก่
ี
าแก่ของวัด ซึงถือเป็ นสิงศักดิสิทธิ
คู่บา้ นคูเ่ มืองทีสําคัญของเวียดนาม โดยสร้างบนเนินดินเป็ นทรงแปดเหลียมสูง เมตร ชมหอระฆังทรง
หกเหลียมทีมีนําหนักถึง , กิโลกรัม เชือกันว่า เมือตีระฆังแล้วเสียงจะดังไปไกลถึง กิโลเมตร นํ า
ท่าน ล่องเรือแม่นําแม่นําหอม ทีมาของชือแม่นําสายนีเป็ นเพราะในยามคําคืน แม่นําสายนีจะพัดพาเอา
ความหอมของต้นไม้ทมีี กลินหอมมาตามสายนํานันเอง ผ่านสะพานประวัตศิ าสตร์สมัยสงคราม ชมชีวติ
ชาวบ้านทีขุดทรายขายเป็ นอาชีพบนแม่นําแห่งนี ตลอดจนชีวติ ชนบทของสองฝั งแม่นําหอม และภายใน
เรือยังมีการแสดงดนตรีพนเมื
ื องคอยบรรเลง
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก GREEN HOTEL, HUE (4*) หรือเทียบเท่า
http://www.greenhotel-hue.com

(หมายเหตุ: การเดิ นทางไปเมืองเว้จะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิ ริยาบถทีร้านขายของทีระลึกระหว่างทาง ครัง)

วันทีห้า
เช้า
08.20 น.
09.50 น.

เมืองเว้ – โฮจิ มินห์ – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ไปรษณี ยก์ ลาง – อุโมงค์ขจู ี – โฮจิ มินห์ – ล่องเรือทาน
อาหารคําชมวิ วแม่นําไซง่อน
รับประทานอาหารเช้า ( BREAKFAST BOX จากทางโรงแรม )
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเว้ เพือเตรียมตัวเดินทางสู่ นครโฮจิ มินห์
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิ มินห์ โดยสายการบิ นเวียดนามแอร์ไลน์ เทียวบินที VN
เดินทางถึง สนามบินทันเชิ งยัท นครโฮจิมนิ ห์ ท่านชมความงดงามของสถาปั ตยกรรมตะวันตกของ โบสถ์
นอร์ทเธอดาม โบสถ์หลังคาสูงทีสร้างในสมัยทีเวียดนามยังเป็ นอาณานิคมของฝรังเศส โดยสร้างเพือให้
เป็ นโบสถ์ประจําเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรังเศส ปั จจุบนั ใช้เป็ นหอสวดมนต์
สําหรับคริสต์ศาสนิกชน และชม ไปรษณี ยก์ ลาง ทีตังอยูใ่ กล้กบั โบสถ์นอร์ทเธอดาม มีการออกแบบและ
ก่อสร้างในสไตล์ฝรังเศสและได้รบั การออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี เป็ นไปรษณียท์ ใหญ่
ี ทสุี ด
ในเวียดนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อย ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็ นทีระลึก
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กลางวัน
บ่าย

คํา

วันทีหก
เช้า

กลางวัน
บ่าย
16.55 น.
18.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ขูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงทีขุดขึนขนาดพอดีตวั ชาวเอเชียในสมัยทีทหาร
เวียดนามใต้ทําสงครามกับกองทัพอเมริกนั ซึงในอดีตชาวเวียดนามจะต้องใช้ชวี ติ อยู่ภายใต้อุโมงค์นีถึง
, คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็ นทีบัญชาการทางทหารและเป็ นหลุมหลบภัยซึงมี
ความยาวกว่า
กิโลเมตร อุโมงค์นียังสามารถทะลุออกสู่แม่นําไซง่อนได้อกี ด้วย อุโมงค์บางช่วงใหญ่
พอจะจัดเก็บเสบียงอาหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ มีหอ้ งพยาบาล ห้องนอน ห้องครัว ห้องฉายหนัง และมีทาง
เชือมไปแหล่งนําใต้ดนิ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ โฮจิมนิ ห์ หรือชือเดิม ไซ่ง่อน (Saigon) เป็ น
เมืองใหญ่ทสุี ดของประเทศเวียดนาม ตังอยู่บริเวณสามเหลียมปากแม่นําโขง โฮจิมนิ ห์เป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของเวียดนาม และมีการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ . ของทังประเทศ
รับประทานอาหารคําบนเรือพร้อมชมทิ วทัศน์สองฝากฝังของแม่นําไซ่ง่อน
นําท่านเข้าสู่ทีพัก BONG SEN 1 HOTEL, HO CHI MINH(3*) หรือเทียบเท่า
http://bongsenhotel.com/
โฮจิ มินห์– ไชน่ าทาวน์ – วัดเทียนหาว – ช้อปปิ งตลาดเบนถัน – โฮจิ มินห์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ย่านไชน่ าทาวน์ ชุมชนชาวจีนในเวียดนามเป็ นแหล่งค้าขายทังปลีกและส่งทีใหญ่ทสุี ดในโฮจิ
มิน ห์ ชม วัด เที ย นหาว ทีสร้า งขึนต้น ศตวรรษที นมัส การเจ้า แม่ท ับ ทิม เทพีทีคอยปกปั ก รัก ษา
ชาวประมงให้ปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล เป็ นทีนับถือของชาวประมงเป็ นอย่างมาก นําท่านช้อป
ปิ งสินค้าพืนเมืองที ตลาดเบนถัน ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองโฮจิมนิ ห์ ท่านสามารถเลือกซือของฝาก ของที
ระลึก และสินค้าพืนเมือง อาทิ ชา กาแฟ อาหารสด อาหารแห้ง ไม้แกะสลัก เรือสําเภาไม้ รองเท้า กระเป๋ า
และผ้าปั กนานาชนิดในราคาย่อมเยา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ ทันเชิ งยัท เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นเวียดนามแอร์ไลน์ เทียวบินที VN
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************************
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง : ตุลาคม
- , - , พฤศจิกายน - , - , ธันวาคม
- , - , - , - ม.ค.
อัตราค่าบริ การ (ผูเ้ ดิ นทาง

ท่านขึนไป)

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ท่าน ไม่มีเตียง
พักห้องเดียว เพิ มอีกท่านละ

ราคารวมตัว

ราคาไม่รวมตัว

,
,
,

,
,
,

,

,

หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครังต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึนไป
 ราคานีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนืองจากการผกผันของราคาค่านํามันเชือเพลิงทีอาจ
เกิดขึนได้ในภายหลังการออกราคานี
อัตรานี รวม
 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ ชันประหยัดตามเส้นทางและสายการบินตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเทียวทีระบุเท่านัน
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าอาหาร เครืองดืมตามรายการทีระบุเท่านัน, นําดืมบนรถวันละ ขวด/ท่าน/วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯจากกรุงเทพฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าโหลดกระเป๋ าเดินทางใต้ทอ้ งเครืองบินท่านละ ใบรวมนําหนักไม่เกิน กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ , , บาท
อัตรานี ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะ ชาวต่างชาติ หรือ คนไทยถือพาสปอร์ตต่างด้าว ท่านละ ,
บาท
(ระยะเวลาการยืนวีซ่า วันทําการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารทีสังเพิมเติมจากรายการ
ทีทางบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุ ญาตสําหรับคนต่างด้าวทีกลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีทอ่ งเทียว หากมีการเรียกเก็บเพิม
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 ค่าผกผันของนํามันทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงการกระทันหัน
เงือนไขการเดิ นทาง
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผี เู้ ดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศภัย การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระมาแล้ว
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ ซึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไป
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนตามจริงเท่านัน เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน ค่าวีซ่าในกรณีทยืี นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การชําระเงิ น
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน วันนับจากวันทีจอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ท่านละ , บาท
o ญีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ไต้หวัน ท่านละ , บาท
 ชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือทังหมดล่วงหน้า วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้อง
ชําระล่วงหน้า วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือนไข และ
ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก
.
การยกเลิ ก













ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
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 คืนเงินมัดจําทังหมด

 หักเงินมัดจํา %/ท่าน

 หักเงินมัดจํา 10 %/ท่าน

 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
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 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง -วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
 กรณีตวเครื
ั องบินเป็ นตัวราคาพิเศษ หรือตัวแบบ NON-REFUND  หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง -วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
ดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทน ทางบริษทั ฯ ขอคิด
ค่าใช้จ่ายเพิม ค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเท่านัน ทังนีต้องไม่อยู่ในเงือนไขตัวทีไม่อนุ ญาตให้เปลียนชือ และไม่
อนุ ญาตให้คนื บัตรโดยสาร
การขอเปลียนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ตามเงือนไข ดังนี
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่
ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตัวเครืองบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผูก้ ําหนด ซึงทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดําเนินการออกตัวเครืองบิน
ไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหาก ท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยัน ในกรณีทตัี วเครืองบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระ
เงินค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ
ค่าธรรมเนี ยมนํามันเชือเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่าสุดทีมีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิมทีทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นําหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครืองบินคือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชันประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีนําหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิเรียกเก็บค่าระวางนําหนัก
เพิมได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุ ญาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมีนําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ ามาตรฐาน
ได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึงผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเอง
***********************************************************
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