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 โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิไลออ้นแอร.์ 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวนัตก-วดัเตรนิกว๊ก-วดัแหง่วรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง 
                                                                  (-/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยไลออนแอร ์ ประตู 7 
Thai Lion Air (SL) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอยโดยเทียวบนิ SL 180  

09.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนนั  นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทตีงัอยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงทมีปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  นาํท่านเดนิทางขา้มแมน่าํแดง  

แมน่าํสายลอยฟ้าทอียู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม 

ทอีอกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรงัเศส ปจัจบุนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านนั กรุง 

ฮานอยในอดตีไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นเมอืงหลวงทสีวยทสุีดในเอเชยี เรียกกนัว่า 

“Little Parris”เป็นเมืองหลวงทีไดร้บัการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่นาํลอ้มรอบเมอืง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จงึไดชื้อว่า City of Lakes มถีนนหนทางทร่ีมรืนดว้ยตน้ไม ้

ใหญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียล ทงีดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอนิ 

โดจีน ปจัจบุนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดตีความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดนิทางไดไ้ปสมัผสัเสน่หเ์มอืง 

หลวงแห่งนีอย่างไมเ่สอืมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซงึจะมอีายุครบ  

1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซงึเมอืงแห่งนี 

ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบฝรงัเศส ตึก อาคารทีสาํคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการ

ก่อสรา้ง สไตล ์ฝรงัเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรนื และสบายตายงินกั พาท่านเทยีวชม ทะเลสาบตะวนัตก

ทะเลสาบทีใหญ่ทีสุดของฮานอย สกัการะ วดัเตรินกว๊กวดัเก่าแก่ของชาวพุทธทีเคยรุ่งโรจนใ์นอดีต วดันีเป็นเกาะเล็กๆ ริม

ทะเลสาบ จากนนัพาท่านชม วดัแห่งวรรณกรรมวดัโบราณ ซงึมปีระวตัิความเป็นมายาวนานนบัรอ้ยปี เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรก

และยงัเป็นสถานทใีชส้อบจอ้งวน ในสมยัโบราณ ภายในวดัประกอบดว้ยป้ายหนิประกาศรายชือผูส้อบผ่านเป็น จอ้งวน และยงัมี

ศาลเทพเจา้ขงจอื และสานุศิษย ์

 นําท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลองซึงไดร้บัสมญานามว่า “กุย้หลินเวียดนาม”ใหท่้านชมทศันียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาว

เวยีดนาม นาํท่านเดนิทางต่อไปยงั อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมรีะยะทางห่างจากเมอืงฮานอย ประมาณ 170 กม.ใชเ้วลาใน

การเดนิทางประมาณ 3.50 ชม.  

คาํ     บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปปิง Night Market เมืองฮาลองซงึเป็นแหลง่รวบรวมของฝากของท ี

ระลกึมากมายจากเมอืงฮาลอง สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทพีกั NEWSTAR HOTEL 3* หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีสอง ล่องเรืออา่วฮาลอง-ชมถาํนางฟ้า-ฮานอย-รา้นหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย-์วดัหงอกเซนิ-ชมระบาํหุน่

กระบอกนํา                                            (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นาํท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืเพอืลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติทสีรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮา

ลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งนีเต็มไปดว้ย
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ภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆทงัเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯนาํท่านชมถาํ

นางฟ้าชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยงินกัถาํแห่งนีเพงิถูกคน้พบเมอืไม่นานมานีไดม้กีารประดบั

แสงสตีามผนงัและมมุต่างๆในถาํซงึบรรยากาศภายในถาํท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติทเีสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีที

ลงตวัทาํใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทงัรูปมงักรเสาคาํฟ้าพระพุทธรูปศิวลงึคน์าํท่านชมเกาะไก่จูบกนัซงึถือว่าเป็น

สญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเลก็ๆ  2 เกาะหนัหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่ละ

ท่าน 
 
 

 

 

 

 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ ซีฟู๊ ด+ไวน์แดง DALATพรอ้มทงัชมทศันียภาพของอ่าวฮาลอง 

บ่าย  ถึงท่าเรือฮาลองนาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ชวัโมง)ระหว่างทางแวะชมศูนยห์ตัถกรรมของคนพิการเลือกซือสินคา้ที

ระลกึและสนิคา้พนืเมอืงมากมายเป็นการอดุหนุนช่วยเหลอืผูพ้กิารเหลา่นี 
จากนนั  ถงึฮานอยนาํทุกท่านขา้มสะพานแสงอาทิตยสู่์กลางทะเลสาบชมวดัหงอกเซินวดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและ

เต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ซงึมคีวามเชอืว่าเต่าตวันีคือเต่าศกัดสิทิธิ 1 ใน 2 ตวัทอีาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนีมาเป็นเวลาชา้นานจากนนั

ชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอยนาํท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกนํา 
  ซงึเป็นศิลปะพนืบา้นทมีชีอืเสยีงท่านจะไดช้มเรอืงราวความรกัในเทพนิยายความภาค 
  ภมูใิจในความเป็นธรรมชาติและวถิชีาวบา้นเช่นการเพาะปลูกการเกบ็เกยีวพชืผลการ 
  ตกปลาการแขง่เรอืโดยใชหุ้่นกระบอกนาํทงัสนิ 
คาํ     บริการอาหารเยน็ทหีอ้งอาหารณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทพีกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัทีสาม สสุานประธานาธิบดีโฮจมิินทร-์ทาํเนียบประธานาธิบด-ีวดัเจดียเ์สาเดียว-พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิทร-์ถนน36สาย-กรุงเทพฯ 
 (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจมิินห ์(สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินหจ์ะปิดบริการทุก

วนัจนัทร ์และ ศุกร ์ของสปัดาห ์และ จะปิดบริการช่วงเดือน กนัยายน-พฤศจิกายน) 

วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้รีวมเวยีดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศ

เอกราชใหก้บัประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซงึไดท้าํการเก็บ

รกัษาศพไวเ้ป็นอย่าง ไมใ่หเ้น่าเปือย โดยมเีจา้หนา้ทดูีแล และค่อนขา้งเขม้งวด  
ชมทําเนียบประธานาธิบดีททีางรฐับาลเวยีดนามสรา้งให ้ท่านโฮจิมนิห ์แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลอืกทจีะอยู่บา้นไม ้หลงัเลก็ ซงึอยู่

หลงัทาํเนียบแทน ทาํเนียบแห่งนี จึงเป็นสถานทรีบัแขกบา้นแขกเมอืงแทน ชมวดัเจดียเ์สาเดียววดัรูปทรงดอกบวั ตงัอยู่กลาง

สระบวั วดัแห่งนี สรา้งขนึเพอืถวายเป็นพทุธบูชาใหแ้ก่ เจา้แมก่วนอมิ โดยตาํนานไดก้ลา่วว่า ไดม้ ี
กษตัริยอ์งคห์นึงอยากไดพ้ระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยงัคงไมส่มหวงัสกัท ีจน 
คืนหนึงไดสุ้บนิ เหน็พระโพธิสตัวก์วนอมิมาปรากฏทสีระดอกบวัและไดป้ระทานโอรส 
ใหก้บัพระองค ์หลงัจากนนัไมน่าน พระองคก์ไ็ดม้พีระโอรส สมใจ จึงไดส้รา้งวดัแห่งนีขนึ 
 กลางกสระบวัเพอืเป็นการขอบคุณพระโพธสิตัวก์วนอมิชมพพิธิภณัฑโ์ฮจมิินห ์พพิธิ 
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ภณัฑแ์ห่งนีออกแบบและก่อสรา้งโดยช่างจากรสัเซยี เป็นสถานทเีก็บรวมรวบเรืองราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมนิห ์ตงัแต่

เดก็จนกระทงัเตบิโต และขนัตอนการปฏวิตัิ และกอบกูเ้อกราช จนถงึวาระสุดทา้ยของชีวติทปีลดปล่อย ประกาศเอกราชใหช้าว

เวยีดนามนาํจากนนันาํท่าน อสิระชอ้ปปิงถนน 36 สายมสีนิคา้ราคาถกูใหท่้านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของ

ทรีะลกึต่างๆ ฯลฯ 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพเิศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ SEN BUFFET 
สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบินนานาชาตนิอยไบ 

20.20 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออ้นแอรเ์ทยีวบนิท ี SL 185 

22.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

 

อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 
ตารางวนัเดินทางราคา เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วนั 2 คืน บิน SL 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 25 10,900 10,900 9,900 2,500 

5 ม.ค.61 7 ม.ค.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

26 ม.ค.61 28 ม.ค.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

9 ม.ีค.61 11 ม.ีค.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

16 ม.ีค.61 18 ม.ีค.61 25 9,900 9,900 8,900 2,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 
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- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

เงอืนไขการสาํรองทนีัง 
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทส่วนทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ย 
กว่า15 วนั มิฉะนันถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลิก2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

 วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 
  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 
 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลิกหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 
       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธใินการคืนเงนิทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนทบีริษทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บริษทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

7.กรณีทีท่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงั 

กอ่นทาํการออกตวั  เนืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 
รายละเอยีดเพมิเติม 

- บริษทัฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการท่องเทยีว

(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวิสยั ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 
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- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
- กรุป๊ทีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 


