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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินไลออ้นแอร.์ 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวนัตก-วดัเตริ๋นกว๊ก-วดัแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมือง

ฮาลอง      (-/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยไลออนแอร ์ ประต ู7 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน SL 180  

09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นที่เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 

ท่ีตั้งอยูภ่าคเหนือ เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  

น าท่านเดินทางขา้มแมน่ ้าแดง แม่น ้าสายลอยฟ้าท่ีอยู่สูงกว่าตวัเมือง 

ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนามท่ีออกแบบโดย

สถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่เศส ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่าน้ัน กรุง 

ฮานอยในอดีตไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดใน

เอเชีย เรียกกันว่า Little Parris”เป็นเมืองหลวงท่ีไดร้ับการวางผังเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่น ้า

ลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา่ 12 แห่ง จึงไดช่ื้อว่า City of Lakes มีถนนหนทางท่ีร่มร่ืน

ดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน 

ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ใหนั้กเดินทางไดไ้ปสมัผัสเสน่หเ์มืองหลวงแห่งน้ีอย่างไม่เส่ือม

คลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมือง

หลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชม

สถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส ตึก อาคารท่ีส าคัญต่างๆ ยงัคงเป็นการ

ก่อสรา้ง สไตล ์ฝรัง่เศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มร่ืน 

และสบายตายิ่งนัก พาท่านเท่ียวชม ทะเลสาบตะวันตกทะเลสาบท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของฮานอย สักการะ วัดเตริ๋นก๊วกวดัเก่าแก่ของชาวพุทธท่ี

เคยรุ่งโรจน์ในอดีต วดัน้ีเป็นเกาะเล็กๆ ริมทะเลสาบ จากน้ันพาท่านชม 

วัดแห่งวรรณกรรมวดัโบราณ ซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนานนับ

รอ้ยปี เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกและยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบจอ้งวน ในสมยัโบราณ ภายในวดัประกอบดว้ยป้าย

หินประกาศรายช่ือผูส้อบผ่านเป็น จอ้งวน และยงัมีศาลเทพเจา้ขงจ๊ือ และสานุศิษย ์

 น าท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลองซ่ึงไดร้บัสมญานามวา่ “กุย้หลินเวียดนาม”ใหท่้านชมทศันียภาพและชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวเวียดนาม น าท่านเดินทางต่อไปยงั อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางห่างจากเมือง

ฮานอย ประมาณ 170 กม.ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3.50 ชม.  

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Market เมืองฮาลอง ซ่ึงเป็นแหล่ง

รวบรวมของฝากของท่ีระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั NEWSTAR HOTEL 3* 

หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ ้านางฟ้า-ฮานอย-รา้นหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย-์ 

                    วดัหงอกเซิน-ชมระบ าโชวหุ่์นกระบอกน ้า                           (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาด

โดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารยเูนสโกอ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภเูขาหินปนูมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของ

เกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯน าท่านชมถ ้านางฟ้าชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่

สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนักถ ้าแห่งน้ีเพ่ิงถูกคน้พบเมื่อไม่นานมาน้ีไดม้ีการประดับแสงสีตามผนังและมุม

ต่างๆในถ ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีท่ี

ลงตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรปูร่างต่างๆมากมายทั้งรปูมงักรเสาค ้าฟ้าพระพุทธรปูศิวลึงคน์ าท่านชมเกาะไก่จบู

กนัซ่ึงถือว่าเป็นสญัลกัษณข์องอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหนัหน้าเขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่

หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่ละท่าน 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ ณ ภตัตาคาร เมนูซีฟู๊ด+ไวนแ์ดง DALAT *เป็นอาหารทะเลสไตล ์ 

                    เวียดนาม* 

บ่าย  ถึงท่าเรือฮาลองน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ชัว่โมง)ระหวา่งทางแวะชมศูนยห์ตัถกรรมของคนพิการ

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองมากมายเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผูพิ้การเหล่าน้ี 

จากน้ัน  ถึงฮานอยน าทุกท่านขา้มสะพานแสงอาทิตยส์ู่กลางทะเลสาบชมวดัหงอกเซินวดัโบราณภายในประกอบดว้ย

ศาลเจา้โบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซ่ึงมีความเช่ือว่าเต่าตัวน้ีคือเต่าศักด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตัวท่ีอาศัยอยู่ใน

ทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาช้านานจากน้ันชมทะเลสาบคืนดาบ

ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยน าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้า 

  ซ่ึงเป็นศิลปะพ้ืนบา้นท่ีมีช่ือเสียงท่านจะไดช้มเร่ืองราวความรกัในเทพ

นิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบา้นเช่นการ

เพาะปลกูการเก็บเก่ียวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใชหุ้่นกระบอก

น ้าทั้งส้ิน 

ค า่     บริการอาหารเยน็ที่หอ้งอาหารณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม สุสานประธานาธิบดีโฮจมิินทร-์ท าเนียบประธานาธิบดี-วดัเจดียเ์สาเดียว-พิพิธภณัฑโ์ฮจมิินทร-์       

ถนน36สาย-กรุงเทพฯ           (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห ์(สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินหจ์ะปิดบริการทุกวนัจนัทร ์และ 

ศุกร ์ของสปัดาห ์และ จะปิดบริการช่วงเดือน กนัยายน-พฤศจิกายน) 

วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ี้รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงั

เป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่าน

ประธานาธิบดีซ่ึงไดท้ าการเก็บรกัษาศพไวเ้ป็นอย่าง ไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมี

เจา้หนา้ท่ีดแูล และค่อนขา้งเขม้งวด  

ชมท าเนียบประธานาธิบดีท่ีทางรฐับาลเวียดนามสรา้งให ้ท่านโฮจิมินห ์แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกท่ีจะอยู่

บา้นไม ้หลงัเล็ก ซ่ึงอยู่หลงัท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งน้ี จึงเป็นสถานท่ีรับแขกบา้นแขกเมืองแทน ชมวัด

เจดียเ์สาเดียววดัรูปทรงดอกบวั ตั้งอยู่กลางสระบวั วดัแห่งน้ี สรา้งขึ้ นเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาใหแ้ก่ เจา้แม่

กวนอิม โดยต านานไดก้ล่าวว่า ไดม้ีกษัตริยอ์งคห์น่ึงอยากไดพ้ระโอรส

มาก และรอมาเป็นเวลานาน ยงัคงไม่สมหวงัสักที จนคืนหน่ึงไดสุ้บิน 

เห็นพระโพธิสตัวก์วนอิมมาปรากฏท่ีสระดอกบวัและไดป้ระทานโอรส 

ใหก้บัพระองค ์หลงัจากน้ันไม่นาน พระองคก็์ไดม้ีพระโอรส สมใจ จึงได้

สรา้งวดัแห่งน้ีขึ้ นกลางกสระบวัเพ่ือเป็นการขอบคุณพระโพธิสตัวก์วนอิม

ชมพิพิธภณัฑโ์ฮจิมินห ์พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีออกแบบและก่อสรา้งโดยช่าง

จากรสัเซีย เป็นสถานท่ีเก็บรวมรวบเร่ืองราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห ์ตัง่แต่เด็กจนกระทัง่เติบโต 

และขั้นตอนการปฏิวติั และกอบกูเ้อกราช จนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิตท่ีปลดปล่อย ประกาศเอกราชใหช้าว

เวียดนามน าจากน้ันน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงถนน 36 สายมีสินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย 

กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ SEN BUFFET 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตนิอยไบ 

20.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออ้นแอรเ์ที่ยวบินที่  SL 185 

22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

........................................................................................ 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคา เวยีดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วนั 2 คืน บิน SL 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

23 มี.ค.61 25 มี.ค.61 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 2,500 
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20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 31 10,900 10,900 9,900 2,500 

4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

11 พ.ค.61 13 พ.ค.61 31 9,900 9,900 8,900 2,500 

25 พ.ค.61 27 พ.ค.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

15 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

29 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษนํีา้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

- คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 450บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํา้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืชําระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ย

กวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2. กรณียกเลกิ    2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี  

                      วนัหยดุเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

                     2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจําท ัง้หมด 

                               2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ 

                               ท ัง้ส ิน้ 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทําการเลือ่นการ 

     เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม 

     จํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่ม

เดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

   6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออก

ต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

สําคญั 

- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอื

กรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศ

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิ

เหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุน

รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง

มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการชําระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาท

ของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่

ได ้

- เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 


