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นวิยอรก์ | สะพานบรคูลนิ | J&J |  Time Square  

 

 

 

 

 

เดนิทาง มถินุายน – สงิหาคม 2564 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง  25,900.- 

Free& Easy อเมรกิาตะวนัออก  นวิยอรก์ J&J Vaccine 
8 DAYS 5 NIGHTS 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ - นวิยอรก์ 

... น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  

 (ทกุทา่นตอ้งมผีลตรวจ PCR TEST เป็น Negative Covid-19 ภายใน 72 ช ัว่โมง) 

... น. ออกเดนิทางสูม่หานครนวิยอรก์ โดยเทีย่วบนิที.่...  

... น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนด ี(JFK) มหานครนวิยอรก์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 11 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่มหานครนวิยอรก์ (New York) ทีม่ชี ือ่เล่นว่า Big Apple 

เมอืงใหญท่ีส่ดุในสหรัฐอเมรกิาและทีเ่จรญิทีส่ดุในโลก  

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอื 4 ดาว (ตามทีท่า่นเลอืก) 

 

วนัที ่2 นวิยอรก์ – จดุฉดีวคัซนี - สะพานบรคูลนิ – เซ็นทรลัปารค์ - Time Square - ถนนบรอดเวย ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางไปชมจดุฉีดวัคซนี  (หากทา่นใดประสงคท์ีจ่ะฉดี ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ตอนจองทวัรเ์ทา่น ัน้ 

เพือ่ท าการลงทะเบยีนจองควิใหก้อ่นการเดนิทาง)  ***ไมก่ารนัตไีดว้า่จะไดร้บัการฉดีวคัซนีทกุ

ทา่น เนือ่งจากอาจมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายของแตล่ะรฐัไดต้ลอด*** 

ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบอาการแพ ้หรอืผลขา้งเคยีงทีไ่ดร้บั หลงัจากการฉดีวคัซนี ตามทีป่ระกาศ

ขึน้ทะเบยีนเป็นวคัซนีฉุกเฉนิ ดงัน ัน้ขอใหท้า่นพจิารณา หรอื ปรกึษาแพทย ์ในกรณีทีท่า่นมโีรค

ประจ าตวั หรอื ไมแ่นใ่จในสขุภาพของตวัทา่นเอง  

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมสะพานบรคูลนิ (Brooklyn Bridge) สะพานแขวนทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุ

แหง่หนึง่ในอเมรกิา เป็นจดุยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งมาถา่ยภาพ  

จากนัน้น าทา่นชมเซ็นทรลัปารค์ (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นปอดของ

ชาวนวิยอรค์ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรงุเทพฯ – นวิยอรก์ 

วันที ่2. นวิยอรก์ – จดุฉีดวคัซนี - สะพานบรคูลนิ – เซน็ทรัลปารค์ - Time Square - ถนนบรอดเวย ์

วันที ่3. อสิระตามอธัยาศัย 

วันที ่4. อสิระตามอธัยาศัย 

วันที ่5. อสิระตามอธัยาศัย 

วันที ่6. อสิระตามอธัยาศัย – สนามบนินวิยอรก์ 

วันที ่7. ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

วันที ่8. กรงุเทพฯ 
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 น าทา่นเทีย่วชมมหานครนวิยอรก์ (New York) น าทา่นผา่นชมสถานทีส่ าคญัตา่งๆ เชน่ ตกึ

สหประชาชาต ิหอสมดุประชาชน โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ ยา่นไชน่าทาวน ์จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระอยา่งเต็มที ่

ไมว่า่จะเดนิเลน่ยา่นเดนิเลน่ยา่นไทมส์แควร ์(Time Square) ยา่นการคา้ในกลางนคร ทีป่ระชนัป้าย

โฆษณานับรอ้ยป้าย หรอื ยา่นโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย ์(Broadway Avenues) ตน้ก าเนดิของ

ละครบรอดเวยศ์ลิปะการแสดงทีท่ัว่โลกยอมรับ 
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ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอื 4 ดาว (ตามทีท่า่นเลอืก) 

 

วนัที ่3 อสิระตามอธัยาศยั (ไมม่รีถบรกิารน าเทีย่ว) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระตามอธัยาศัย (ไมม่รีถบรกิารน าเทีย่ว) 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอื 4 ดาว (ตามทีท่า่นเลอืก) 

 

วนัที ่4 อสิระตามอธัยาศยั (ไมม่รีถบรกิารน าเทีย่ว) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระตามอธัยาศัย (ไมม่รีถบรกิารน าเทีย่ว) 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอื 4 ดาว (ตามทีท่า่นเลอืก) 

 

วนัที ่5 อสิระตามอธัยาศยั (ไมม่รีถบรกิารน าเทีย่ว) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระตามอธัยาศัย (ไมม่รีถบรกิารน าเทีย่ว) 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอื 4 ดาว (ตามทีท่า่นเลอืก) 

วนัที ่6 อสิระ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระตามอธัยาศัย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตจิอหน์ เอฟ เคนเนดี ้(JFK) 

... น. นัดหมายกบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่น าทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ .... 

 

วนัที ่7 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

... น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิที ่... 

 ***เครือ่งบนิบนิผา่นเสน้เวลาสากล*** 

 

วนัที ่8 กรงุเทพฯ 
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... น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

 

รายละเอยีดราคาทวัรพ์กัโรงแรม  

FAIRFIELD INN BY MARRIOTT NEW YORK MANHATTAN หรอืเทยีบเทา่ 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคา/ทา่น พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

2-3 ทา่น 43,900.- 12,000.- 

4-5 ทา่น 32,900.- 12,000.- 

6-7 ทา่น 29,900.- 12,000.- 

8-9 ทา่น  27,900.- 12,000.- 

10 ทา่นขึน้ไป 25,900.- 12,000.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

มเีจา้หนา้ทีด่แูลตลอดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดราคาทวัรพ์กัโรงแรม  

HOTEL CROWNE PLAZA HY36 MIDTOWN MANHATTANหรอืเทยีบเทา่ 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคา/ทา่น พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

2-3 ทา่น 48,900.- 14,000.- 

4-5 ทา่น 37,900.- 14,000.- 

6-7 ทา่น 35,900.- 14,000.- 

8-9 ทา่น  33,900.- 14,000.- 

10 ทา่นขึน้ไป 31,900.- 14,000.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

มเีจา้หนา้ทีด่แูลตลอดการเดนิทาง 

 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้  

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และส าเนาหนา้วซีา่อเมรกิา 

3. ลกูคา้ตอ้งมวีซีา่อเมรกิา และยงัไมห่มดอาย ุ

4. ผูเ้ดนิทางตอ้งมผีลตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR กอ่นการเดนิทาง 72 ช ัว่โมง  

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งกกัตวั 14 วนั เมือ่เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย (อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามประกาศของรฐับาล) 

6. ผูเ้ดนิทางตอ้งจดัหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรอืสถานทีก่กัตวัทางเลอืก เป็นกระบวนการของการ

กกักนัโรค ณ โรงแรมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากรฐับาล โดยผูเ้ดนิทางกกัตวัตอ้งช าระเงนิเองท ัง้หมด 

7. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
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8. อาหารเชา้ทีโ่รงแรมตามโปรแกรม 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่รถบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

2. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ กรณีสถานทีเ่ขา้ชมปิด ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม 

4. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

5. คา่บรกิารลงทะเบยีนฉดีวคัซนี 

6. คา่เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ดแูลตลอดการเดนิทาง ***Driver Guide  (ไมร่วมทปิ)   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิเสน้ทาง BKK-JFK / JFK-BKK (ราคาตัว๋เริม่ตน้ 30,000 บาท ทางบรษัิทมบีรกิารรับจองตั๋วเครือ่งบนิหากสนใจ

สามารถสอบถามไดก้ับพนักงานขาย) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอเมรกิา 

5. คา่อาหารระหวา่งวนั (มือ้กลางวนั / เย็น ) 

6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่   คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่รักษาพยาบาล 

กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัวหรอืการแพว้ัคซนี, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ทปิไกดห์รอืคนขบัรถ (วนัละ 5 USD) 

9. คา่โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 วนั) 

10. คา่ตรวจ PCR TEST  ทัง้ในประเทศไทยและในสหรัฐอเมรกิา 

11. คา่ประกนัสขุภาพ ประกนัแพว้คัซนี ในกรณีเจ็บป่วยตา่งๆ 

12. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

หมายเหตุ 

1. การเดนิทางแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 2 ทา่นขึน้ไป 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม 

3. บรษัิทไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณืทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการ

ปฏเิสธการเขา้เมอืงและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิท หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงและทางออ้ม เชน่การ

เจ็บป่วย แพว้คัซนี การถกูท ารา้ย หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

4. เมือ่ทา่นออกเดนิทางกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง  คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 16-45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 21,000 บาทและเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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4. กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ีอาทเิชน่ 

คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่

บรษัิทฯก าหนดไว ้เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระ

คา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวี

ซา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่

ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ

สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 

ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบั

การออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
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ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


