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เวียดนาม..จิ๊บ จิ๊บ บินนกแอร์  
ในราคาจิ๊บ จิ๊บ 

เวยีดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัดี 3 ดาว+พิเศษ ซีฟู๊ ด+ไวนแ์ดง+โชวห์ ุ่นกระบอกน ้า+Wifi on bus+ชดุซินจ่าว 1 ชดุ 
จุดเด่นของโปรแกรม 

 ลอ่งเรือชม อา่วฮาลองเบย ์ มรดกโลก 
         ชมความงาม ถ ้านางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ 

      เท่ียวชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห ์
      ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ ในตลาดไนทม์ารเ์ก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36  
      ชมความงดงาม ของวหิารวรรณกรรม ท่ีไม่มีใครเหมือน 

      พิเศษ !! พาทุกท่านชมการแสดงโชวพ์ื้นเมือง หุ่นกระบอกน ้า สุดอลงัการของเวยีดนาม 

 อิ่มอร่อยกบัอาหาร SEAFOOD + ไวน์แดง บนเรือแสนโรแมนติก 
      พิเศษ Wifi on Bus เลน่ไดส้ะใจทุกเวลา  
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      แถมฟรี!!ชดุซินจ่าว สุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+ขนมปงัเวยีดนาม) 

 

โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร ์   
 

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

                                                         ( เชา้/กลางวนั/เย็น) 

04.00น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินนกแอร ์  ประตู 6 Nok Air (DD) โดยมเีจา้หนา้ท่ี

อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.20น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเท่ียวบนิ DD3202 

08.20 น  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นท่ีเวยีดนามเท่ากบัประเทศไทย)  

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีตัง้อยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงท่ีมปีระวติัศาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดินทางขา้มแมน่ า้แดง  

แมน่ า้สายลอยฟ้าท่ีอยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม 

ท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่เศส ปจัจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง 

ฮานอยในอดีตไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกนัว่า 

“Little Parris”เป็นเมืองหลวงท่ีไดร้ ับการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่น า้ลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช้ื่อว่า City of Lakes มถีนนหนทางท่ีร่มร่ืนดว้ยตน้ไม ้

ใหญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอนิ 

โดจีน ปจัจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดินทางไดไ้ปสมัผสัเสน่หเ์มอืง 

หลวงแห่งน้ีอย่างไมเ่สื่อมคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมอีายุครบ  

1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่เมอืงแห่งน้ี 

ยงัคงรักษาความเป็นเอกล ักษณไ์ดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส ตึก อาคารท่ีส  าคัญต่างๆ ยงัคงเป็นการ

ก่อสรา้ง สไตล ์ฝรัง่เศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มร่ืน และสบายตายิ่งนัก พาท่านเท่ียวชม ทะเลสาบตะวนัตก

ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของฮานอย สกัการะ วดัเตร๋ินก ๊วกวดัเก่าแก่ของชาวพุทธท่ีเคยรุ่งโรจน์ในอดีต วดัน้ีเ ป็นเกาะเล็ กๆ ริม

ทะเลสาบ จากนัน้พาท่านชม วดัแห่งวรรณกรรมว ัดโบราณ ซึง่มีประวติัความเป็นมายาวนานนบัรอ้ยปี เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก
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และยงัเ ป็นสถานท่ีใชส้อบจอ้งวน ในสมยัโบราณ ภายในวดัประกอบดว้ยป้ายหินประกาศรายชื่อผูส้อบผ่านเป็น จอ้งวน และยงัมี

ศาลเทพเจา้ขงจือ๊ และสานุศิษย ์

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลองซึง่ไดร้ ับสมญานามว่า “กุ ้ยหลินเวยีดนาม”ใหท่้านชมทศันียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาว

เวียดนาม น าท่านเดินทางต่อไปย ัง อา่วฮาลอง (Halong Bay) โดยมรีะยะทางห่างจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 กม.ใชเ้วลาใน

การเดินทางประมาณ 3.50 ชม.  

ค ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Market เมืองฮาลองซึง่ เป็นแหล่งรวบรวมของฝากของ

ท่ีระลึกมากมายจากเมอืงฮาลอง สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั NEWSTAR HOTEL 3* หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ า้นางฟ้า-หมู่บา้นชาวประมง-ฮานอย-รา้นหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย-์วดัหงอก

เซิน-ชมระบ าหุ่นกระบอกน ้า                                            (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเ รือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกรเอกอา่วฮา

ลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า  1,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งน้ีเ ต็มไปดว้ย

ภเูขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆทัง้ เกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯน าท่านชมถ ้า

นางฟ้าชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนกัถ  า้แห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเมื่อไมน่านมาน้ีไดม้ีการประดับ

แสงสีตามผนงัและมมุต่างๆในถ  า้ซึง่บรรยากาศภายในถ  า้ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสี ท่ี

ลงตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมงักรเสาค า้ฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์ชมแพชาวประมงซึง่เป็นวิถีชีวิตของชาว

ฮาลองจะสรา้งแพท าเป็นท่ีอยู่อาศัยและมกีะชงัไวส้  าหรบัเลี้ยงสตัว ์ทะเลเช่นกุง้หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ

จากท่ีน่ีไดน้ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซึง่ถือว่าเป็นส ัญลกัษณ์ของอ่าวฮาลองล ักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนา้เขา้หาก ัน

คลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่ละท่าน 

 
 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ซีฟู๊ ด+ไวน์แดง DALAT พรอ้มทัง้ชมทศันียภาพของอา่วฮาลอง 

บา่ย  ถึงท่าเ รือฮาลองน าท่านเดินทางกล ับสู่กรุงฮานอย (4 ช ัว่โมง)ระหว่างทางแวะชมศูนย ์หตัถกรรมของคนพิการเลือกซื้อสินคา้ท่ี

ระลึกและสินคา้พื้นเมอืงมากมายเป็นการอดุหนุนช่วยเหลือผูพ้ิการเหล่าน้ี 
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จากนัน้  ถึงฮานอยน าทุกท่านขา้มสะพานแสงอาทิตยสู์่กลางทะเลสาบชมวดัหงอกเซินวดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและ

เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซึ่งมคีวามเชื่อว่าเต่าตวัน้ีคือเต่าศกั ด์ิสิทธิ์  1 ใน 2 ตวั ท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นานจากนั้น

ชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอยน าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้า 

  ซึง่เป็นศิลปะพื้นบา้นท่ีมชีื่อเสียงท่านจะไดช้มเร่ืองราวความรกัในเทพนิยายความภาค 

  ภมูใิจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบา้นเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการ 

  ตกปลาการแข่งเรือโดยใชหุ่้นกระบอกน า้ทัง้สิ้น 

ค ่า     บริการอาหารเย็นท่ีหอ้งอาหารณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม สุสานประธานาธิบดีโฮจมิินทร-์ท าเนียบประธานาธิบดี-วดัเจดียเ์สาเดียว-พิพิธภณัฑโ์ฮจมิินทร-์ถนน36สาย-กรุงเทพฯ 

 (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห ์(สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินหจ์ะปิดบริการทุกวนัจนัทร ์และ ศุกร ์ของสปัดาห์ และ 

จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ี้รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผู ้

ประกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซึง่ไดท้  าการเก็บรกัษาศพไวเ้ ป็นอย่าง ไม่ใหเ้น่า

เป่ือย โดยมเีจา้หนา้ท่ีดูแล และค่อนขา้งเขม้งวด ชมท าเนียบประธานาธิบดี ท่ีทาง

รฐับาลเวียดนามสรา้งให ้ ท่านโฮจิมนิห์ แต่ท่านไมอ่ยู่ ท่านเลือกท่ีจะอยู่บา้นไม ้หล ัง

เล็ก ซึง่อยู่หลงัท าเ นียบแทน ท าเนียบแห่งน้ี จึงเ ป็นสถานท่ีรบัแขกบา้นแขกเมอืงแทน 

ชมวดัเจดียเ์สาเดียววดัรูปทรงดอกบวั ตัง้อยู่กลางสระบวั วดัแห่งน้ี สรา้งขึ้นเพื่อถวาย

เป็นพุทธบูชาใหแ้ก่ เจา้แมก่วนอมิ โดยต านานไดก้ล่าวว่า ไดม้ีกษตัริยอ์งคห์น่ึงอยาก

ไดพ้ระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยงัคงไมส่มหว ังสกัที จนคืนหน่ึงไดสุ้บนิ เห็น

พระโพธิสตัวก์วนอมิ มาปรากฎท่ีสระดอกบวัและไดป้ระทานโอรสใหก้บัพระองค ์ หลงั 

จากนัน้ไมน่าน พระองคก์็ไดม้พีระโอรส สมใจ จึงไดส้รา้งวดัแห่งน้ีขึ้น กลางกสระบวั 

เพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสตัวก์วนอมิชมพิพิธภณัฑ์โฮจิมินห ์ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีออก 

แบบและก่อสรา้งโดยช่างจากรสัเซยี เป็นสถานท่ีเก็บรวมรวบเร่ืองราว ต่าง ๆ ของประ 

ธานาธิบดีโฮจิมนิห ์ ตัง่แต่เด็กจนกระทัง่เติบโต และขัน้ตอนการปฏวิติั และกอบกู ้

เอกราช จนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิตท่ีปลดปล่อย ประกาศเอกราชใหช้าวเวียดนามน าจากนั้นน าท่าน อสิระช้อปป้ิงถนน 36 สายมี

สินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 

20.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี  DD3207  

22.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้ืม 
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........................................................................................ 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวนัเดินทางราคา เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วนั 2 คืน บิน DD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

31 ต.ค.59 2 พ.ย.59 25 9,999 9,999 8,999 2,500 

7 พ.ย.59 9 พ.ย.59 25 9,999 9,999 8,999 2,500 

11 พ.ย.59 13 พ.ย.59 21 9,999 9,999 8,999 2,500 

14 พ.ย.59 16 พ.ย.59 25 9,999 9,999 8,999 2,500 

18 พ.ย.59 20 พ.ย.59 31 9,999 9,999 8,999 2,500 

21 พ.ย.59 23 พ.ย.59 25 9,999 9,999 8,999 2,500 

28 พ.ย.59 30 พ.ย.59 25 9,999 9,999 8,999 2,500 

2 ธ.ค.59 4 ธ.ค.59 31 10,999 10,999 9,999 2,500 

19 ธ.ค.59 21 ธ.ค.59 25 9,999 9,999 8,999 2,500 

23 ธ.ค.59 25 ธ.ค.59 31 9,999 9,999 8,999 2,500 

26 ธ.ค.59 28 ธ.ค.59 25 9,999 9,999 8,999 2,500 

13 ม.ค.60 15 ม.ค.60 31 9,999 9,999 8,999 2,500 

27 ม.ค.60 29 ม.ค.60 31 9,999 9,999 8,999 2,500 

10 ก.พ.60 12 ก.พ.60 25 10,999 10,999 9,999 2,500 

17 ก.พ.60 19 ก.พ.60 31 9,999 9,999 8,999 2,500 

24 ก.พ.60 26 ก.พ.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500 

3 มี.ค.60 5 มี.ค.60 31 9,999 9,999 8,999 2,500 

10 มี.ค.60 12 มี.ค.60 30 9,999 9,999 8,999 2,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
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- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

- ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/คน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อย 

กวา่15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ์  

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

   3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ  

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี  

       เจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

   4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

    5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 
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รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ )  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่ อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง

หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึ งเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**  

 


