
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่วเวยีดนามเหนอืสดุคุม้ !! 
ฮานอย-ฮาลอง-นงิบงิห4์วนั 3คนื 

น ัง่กระเชา้ขา้มทะเล ตะลยุสวนสนกุSUN WORLD 

ทานขา้วบนเรอื+ชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม 
ชมทะเลสาบคนืดาบ+ขอพรวดัหงอกเซนิ+ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจถนน 36 สาย 

 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก๋ พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ 
และหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

 



 

 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ  กรุณาสอบถามเทีย่วบนิ
เพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทาํการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลา

เดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสาย
การบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง  ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยู่

เหนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์  หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั  ดงัน ัน้เหตผุล
เหลา่นี้  อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ท ัง้ส ิน้  อนึง่ 
บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัที ่1 กรุงเทพ– ฮานอย – นงิหบ์ ิง่ห ์   (-/-/D) 
12.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสุวรรณภูม ิ เคานเ์ตอร์

สายการบนิViet Jet Airพบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
15.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิViet Jet Airเทีย่วบนิที่ VJ902 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

*** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง แตม่จีาํหนา่ย *** 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควส หรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิ เป็นผูก้ําหนด ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง 

 
16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสูต่ัว

เมอืงกรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม ซึง่เป็นนครหลวงเกา่แกท่ีม่อีายคุรบ1,000 ปีในค.ศ. 
2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม และเมอืง แหง่นี้ยังคงรักษาความเป็น

เอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่นนําทุกทานเดนิทางสูเ่มอืงนงิหบ์งิหซ์ ึง่อยูท่างตอนใตข้องเมอืง
ฮานอย เป็นจังหวัดทีม่คีวามพเิศษทางธรรมชาต ิซึง่มลีักษณะเดน่อยูอ่ยา่งหนึง่คอื มพีืน้ทีท่ีเ่ป็น
ทีชุ่ม่น ้า  ในอาณาเขตอันกวา้งใหญไ่พศาล  จนพืน้ทีนั่น้ถกูเรยีกวา่  "อา่วฮาลองบน

แผน่ดนิ" หรอื ฮาลองบก  เป็นเมอืงทีม่ภีมูทิัศน์แปลกตา  ทัง้เทอืกเขา  เนนิเขาหนิปนู  ทีร่าบต ่า 
และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา 99 ยอด จงึถอืวา่เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิข์องประเทศเวยีดนาม  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกัทีH่oa Lu Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 



 

 

 
 
 

 
 

วนัที ่2 ถํา้ตามกก๊  (Tam Coc) – น ัง่เรอืกระจาด – น ัง่กระเชา้ Queen Halong
ตลาดกลางคนือา่วฮาลอง – เมอืงฮาลอง   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไปทีท่า่เรอืเพือ่ลอ่งเรอืชม ฮาลองบกผา่นชมถํา้ตามกก๊ (Tam Coc) ตาม
ก๊กหมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกลา่ววา่ถ ้านี้ถกูบรรจงสรา้งโดยสายลมและกระแสน ้า  เมือ่ครัง้

ทีน่ ้าทะเลยังทว่มถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐาน  น าทา่นลงเรอืพายลอ่ง ไปตาม
แมน่ ้า Hoang Long ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของภเูขาสองฝ่ัง
แมน่ ้า  ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระหวา่งการเดนิทางหลายทา่นเปรยีบ
เหมอืนกับกุย้หลนิของจนี ใหท้า่นได ้เพลดิเพลนิกับการ  น ัง่เรอืกระจาด  ชมทัศนียภาพของ
ภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตาทีส่องขา้งทางเป็นทุง่นา  ในยามทีข่า้วใกลจ้ะถงึเวลา
เก็บเกีย่ว ทอ้งนาจะเป็นสเีหลอืงอรา่มสวยงามเกนิบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นน่ังกระเชา้ Queen Halongเป็นกระเชา้สามสายทีข่า้มทะเลใหญท่ีส่ดุของโลก สามารถ

บรรจไุด 2้30คนตอ่หนีงกระเชา้ จากนัน้น าทา่นสูส่วนสนุก  Sun World สวนสนุกแหง่ใหม่ ของ

เมอืงฮาลอง อสิระใหค้ณุไดเ้พลนิเพลนิกับเครือ่งเลน่ตา่งๆ 
  (ราคาทวัรร์วมคา่น ัง่กระเชา้ขา้มทะเล  และรวมคา่เครือ่งเลน่ในสวนสนกุ  ยกเวน้ พพิธิภณัฑห์ุน่

ขีผ้ ึง้ จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่)สมควรแกเ่วลา น าทา่นน่ังกระเชา้ขา้มฝ่ัง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชอ้บป้ิงทีต่ลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market)ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและ
ของทีร่ะลกึ เชน่ กระเป่า ไมห้อมแกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

 พกัทีN่ew star Hotel HA LONGหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัที ่3 อา่วฮาลองเบย–์ถํา้นางฟ้า –หมูบ่า้นชาวเล–ฮานอย–ทะเลสาบคนืดาบวดั
หงอกเซนิถนน 36 สาย       (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ย

ความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอกอา่วฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่ 1969เกาะ
ไดร้ับการประกาศเป็น “มรดกโลก ”โดยองคก์าร

ยเูนสโกอา่วแหง่นี้เต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูมากมาย
ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มความงามของ

เกาะแกง่ตา่งๆทัง้เกาะหมาเกาะแมวเกาะไกช่น
ฯลฯน าทา่นช มถํา้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ย
มากมายลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้า

แหง่นี้เพิง่ถกูคน้พบเมือ่ไมน่านมานี้ไดม้กีาร
ประดับแสงสตีามผนังและมมุตา่งๆในถ ้าซึง่

บรรยากาศภายในถ ้าทา่นจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษยแ์สงสทีีล่งตัว
ท าใหเ้กดิจนิตนาการรปูรา่งตา่งๆมากมายทัง้รปูมังกรเสาค ้าฟ้าทัง้  4 เสารปูปีกอนิทรรีปูนางฟ้ารปู

คูร่ักหนุ่มสาวพระพทุธรปูฯลฯตลอดจนเลอืกซือ้สิน้คา้ทีร่ะสกึตา่งๆตามอัธยาศัยแลว้น าทา่นชม
หมูบ่า้นชาวเลซึง่ชาวบา้นทีน่ี่สว่นใหญจ่ะมอีาชพีเลีย้งสตัวท์ะเลชวีติสว่นใหญข่องพวกเขาจะ

อยูแ่ตใ่นเรอืเวลาทีม่เีรอืทอ่งเทีย่วผา่นเขา้มาพวกเขาก็จะน าเรอืของพวกเขาทีบ่รรทกุอาหาร
ทะเลสารพัดชนดิทัง้กุง้หอยปปูลาฯลฯอยูเ่ต็มล าเรอืซึง่ลว้นแตย่ังเป็นสดๆอยูท่ัง้นัน้คอยลอย

เทยีบเขา้หาเรอืนักทอ่งเทีย่วเพือ่ขายอาหารทะเลใหนั้กทอ่งเทีย่ว  ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถ
เลอืกชนดิของอาหารทะเลแลว้ใหเ้ขาปรงุตามเมนูทีต่อ้งการได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  บนเรอื  พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม  และ

ใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื ภตัตาคาร 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง น าทา่นกลับสู่ กรงุฮานอย  ชมสถาปตัยกรรมแบบฝร ัง่เศส ตกึอาคารทีส่ าคัญตา่งยังคงเป็น

การกอ่สรา้งและน าทา่นชมรอบเมอืงฮานอย  บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสจากนัน้  น า
ทา่นไปชม  ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรงุฮานอยมักมชีาวฮานอยและ

นักทอ่งเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้   
 
 

 
 

ชมวดัหงอกเซนิ อยูร่มิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยกซึง่เป็นเกาะเล็กๆ  ในทะเลสาบ   มสีแีดง
สดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอยน าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยูท่ีถ่นน 36 สาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัทีD่elight Hotel SAPAหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
วนัที ่4 ฮานอย–กรุงเทพ        (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่จตัรุสับาดงิหณ์จัตรุัสแหง่นี้เป็นสถานทีท่ีท่า่นโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของ
เวยีดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวันที ่2 กันยายน  พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศส

อยูถ่งึ48ปีทีต่ัง้ของอาคารทีโ่ดดเดน่ สง่างาม(ถา่ยรปูเฉพะดา้นหนา้สสุาน) น าทา่นเดนิทางสูท่า่
อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรงุฮานอย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

12.15 น. ออกเดนิทางจากกรงุ ฮานอย กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Vietjetair เทีย่วบนิทีV่J901 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาํค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

07 – 10 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

08 – 11 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

14 – 17 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

21 – 24 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

06 – 09 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

13 – 16 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

20–23 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

27 – 30 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

03 – 06 เม.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

04 – 07 เม.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

11 – 14 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

12 – 15 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

13 – 16 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

17 – 20 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

 24 – 27 เม.ย. 63 10,999 10,999 4,500 

01 – 04 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

03 – 06 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

05 – 08 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

06 – 09 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

08 – 11 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

15 – 18 พ.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

22 – 25 พ.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

03–06 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

04–07 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

25–28 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

26–29 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

27–30 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

09–12 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

14–17 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

21–24 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

28–31 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

04–07 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

11–14 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

18–21 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

25–28 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

01–04 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500 



 

02–05 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

03–06 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

08–11 ต.ค.63 12,999 12,999 4,500 

09–12 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

10–13 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

15–18 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

16–19 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

17–20 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

20–23 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

21–24 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

ราคาเด็กทารก 
อายุตํา่กวา่ 2ปี 

4,900 

 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์ 

คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ  ผูช้่วยคนขบัรถ  ไกดท์อ้งถิน่  1,000 บาทตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบ

ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากไทย  แลว้แตส่นินํา้ใจของทา่น  (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และ

คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ 5,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีม

คา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด  เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั ว

เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที่ กอ่นออก

บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์

ทัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิไดเ้นื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่และขอเก็บเงนิทัง้หมด(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ 

15วันกอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน  จนไมส่ามารถเดนิทางได ้  ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  

ทางบรษัิทจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป  แตท่ัง้นี้ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุ

กรณี 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้  5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท า กรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  
10 ทา่นในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 เมือ่มกีารออกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนได ้ อันเนื่องมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 หากทา่นไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตั วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้ เนื่องจากคา่บรกิาร

ทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้

ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เม ือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

บรกิารเพิม่เตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 


