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เทีย่วเวยีดนามเหนอืสดุคุม้ !! 
 บนิหรอูยูด่ ีอาหารครบทกุมือ้ 
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ฮานอยฮาลองเมอืงมรดกโลก3วนั2คนื 
ทานขา้วบนเรอื+ชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม 
ชมทะเลสาบคนืดาบ+ขอพรวดัหงอกเซนิ+ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจถนน 36 สาย 

 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
และหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได้  อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ  ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเทีย่วบนิ  การลา่ชา้ของสายการบนิ  การยบุเทีย่วบนิรวมกนั  ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง  
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ  หรอืจะเป็นเหตผุล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ประมาณ  7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัที ่1 กรงุเทพสนามบนิสวุรรณภมู ิ–เมอืงฮานอย –วหิารวรรณกรรม 
เมอืงฮาลอง       (บนเครือ่ง/L/D) 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน  ณ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออกระหวา่งประเทศ  ช ัน้4ประต2ูสนามบนิสวุรรณ

ภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG)ทา่นจะพบกับเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

07.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุฮานอยประเทศ เวยีดนาม โดยสาย การบนิไทยแอรเ์วย ์  เทีย่วบนิที่  
TG560(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงฮานอยหลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืง

ฮานอย ซึง่เป็นนครหลวงเกา่แก่ทีม่อีายคุรบ1,000 ปีในค.ศ.2010 เมอืงฮานอยเป็นเมอืงหลวง
ของประเทศเวยีดนาม และเมอืง แหง่นีย้ังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีว แน่น 
จากนัน้น าทา่นชมวหิารวรรณกรรม หรอื“วนัเหมยีว”  (VAN MIEU) สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้หลี
ไทโตง  อทุศิใหแ้ดข่งจือ้  วหิารนีอ้ยูต่ดิกับกว็อกตือ่ยาม  เป็นโรงเรยีนของพวกขนุนางและเป็น
มหาวทิยาลัยแหง่ชาตแิหง่แรกของเวยีดนาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมอืงฮาลองใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  3-4ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ  
ระยะทางประมาณ  180กโิลเมตรระหวา่งทางชมทวิทัศนส์องขา้งทางทีเ่ป็นหมูบ่า้นสลับกับทอ้ง
นาทีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดกูาล(ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผอ่นคลายอริยิาบถ  หรอื
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เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้)ในปี ค.ศ.1994 องคก์ารUNESSCO ประกาศใหอ้า่วฮาลอง
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่าร
เกษตรกรรมและนาขา้วอันงดงาม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

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

 พกัทีN่ew star Hotel HA LONGหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
 

วนัที ่2 ฮาลอง- ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย-์ถํา้นางฟ้า-เมอืงฮานอย-ทะเลคนืดาบ 
วดัหงอกเซนิ        (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ย
ความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก อา่วฮาลองประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่ 1969เกาะ
ไดรั้บการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยเูนสโกอา่วแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูมากมาย
ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่งๆทัง้เกาะหมาเกาะแมวเกาะไกช่น
ฯลฯน าทา่นช มถํา้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ย
มากมายลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้า
แหง่นีเ้พิง่ถกูคน้พบเมือ่ไมน่านมานีไ้ดม้กีาร
ประดับแสงสตีามผนังและมมุตา่งๆในถ ้าซึง่
บรรยากาศภายในถ ้าทา่นจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษยแ์สงสทีีล่งตัว
ท าใหเ้กดิจนิตนาการรปูรา่งตา่งๆมากมายทัง้รปู
มังกรเสาค ้าฟ้าทัง้  4 เสารปูปีกอนิทรรีปูนางฟ้ารปู
คูรั่กหนุ่มสาวพระพทุธรปูฯลฯตลอดจนเลอืกซือ้
ส ิน้คา้ทีร่ะลกึตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื  พรอ้มเมนอูาหารทะเล  และ ชมววิทวิทศัน์

ธรรมชาตอิยา่งงดงาม และใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูภ่ตัตาคารเรอื 
เทีย่ง จากนัน้น าทา่น กลับสู่ กรงุฮานอย  เมอืงหลวงของเวยีดนามนครหลวงเกา่แกซ่ ึง่จะมอีายคุรบ

1000 ปีในปีค.ศ.2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามซึง่เมอืงแหง่นีย้ังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่นชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสตกึอาคารทีส่ าคัญ
ตา่งยังคงเป็นการกอ่สรา้งและน าทา่นชมรอบเมอืงฮานอย  บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส  
จากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรงุฮานอย  มักมชีาวฮานอยและ
นักทอ่งเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นีช้มวดัหงอกเซนิอยูร่มิทะเลสาบคนืดาบบน
เกาะหยกซึง่เป็นเกาะเล็กๆ  ในทะเลสาบมสีแีดงสดใส  ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุ
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ฮานอย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกัทีD่elight Hotel HA NOYหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ ฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์วดัเจดยีเ์สาเดยีว-บฟุเฟต ์SEN-ถนน 36 สาย 
  สนามบนิฮานอย-กรงุเทพฯ สวุรรณภมู(ิB/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นสู่  จตัรุสับาดงิห์ ที่แหง่นีเ้ป็นสถานที่ ๆทา่น โฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของ
ประเทศเวยีดนามในวนัที ่2 กันยายน พ.ศ. 2488 ใหพ้น้จากฝร่ังเศสหลังจากตกเป็นเมอืงขึน้อยู่
48ปีจากนัน้น าทา่นชมสสุานโฮจมินิห์ซึง่ภายในบรรจศุพของโฮจมินิห์ อยู่ในโลงแกว้(ปิดไมใ่ห  ้
เขา้ชมดา้นในทกุวนัจันทรแ์ละวนัศกุร)์ นักทอ่งเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบสงบและ
ส ารวมเขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได  ้โดยหา้มน ากลอ้งถา่ยรปู  กระเป๋าสะพาย  หรอืกระเป๋าถอื
เขา้ไปโดยเด็ดขาด จากนัน้น าทา่นชม ทําเนยีบประธานาธบิด ีปัจจบุันใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้น
แขกเมอืง  สามารถ ถา่ยรปูไดใ้นระยะไกล  และชมบา้นพกัโฮจมินิห์ ซึง่เคยเป็นทีพั่ก ในชว่งปี  
พ.ศ.2501-2512 บา้นหลังนีถ้กู สรา้งดว้ยไมทั้ง้หลังชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ  หอ้งท างาน  และ
หอ้งนอน บา้นหลังนี้จะมลีักษณะเรยีบงา่ย  สะอาด มขีนาดเล็กจากนัน้น าทา่น  ชมวดัเจดยีเ์สา
เดยีวเรยีกอกีชือ่วา่วดัแหง่รัก  สรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง  เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก  ตัง้อยู่
บนตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัวขนาดกลางรปูสีเ่หลีย่ม  ภายในประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปาง
แสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารSEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั 
จากนัน้น าคณะเราไปชม  วดั TRAN QUOCตังอยูท่ีใ่จกลางของทะเลสาบ  HO TAY ทะเลสาบ
ใหญท่ีส่ดุและเหมอืนดวงตาสองดวงของฮานอย  ชมวดั TRAN QUOC วดัทีเ่กา่ทีส่ดุของเมอืง
หลวงฮานอย  ความเป็นมาของวดัแหง่นี้  1,500 กวา่ปีวดัทีกู่ช้าตกิูเ้มอืงของประเทศเวยีดนาม  
จากนัน้คณะไปชอ้ปป้ิงอยา่งสาใจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลาแกส่มควรน าทานเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ยเพือ่เดนิทางกลับสู่
กรงุเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.45 น. ออกเดนิทางจากกรงุ ฮานอย  กลับกรงุเทพฯ  โดยสายบนิ ไทยแอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที่ TG565(ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)(บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
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อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

11–13เม.ย. 63 18,900 18,900 5,500 

13 – 15 เม.ย. 63 18,900 18,900 5,500 

ราคาเด็กทารก 
อายตุํา่กวา่ 2ปี 

4,900 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 4,000 บาท 
 
 
 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์ 

คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ  ผูช้ว่ยคนขบัรถ  ไกดท์อ้งถ ิน่  1,000 บาทตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบ
ธรรมเนยีมของประเทศ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากไทย  แลว้แตส่นินํา้ใจของทา่น  (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถ ิน่และ
คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนักอ่นการเดนิทาง  และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา  10,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ  จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจัดเตรยีม

คา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด  เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั ว
เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที่ กอ่นออก
บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิไดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่และขอเก็บเงนิทัง้หมด(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ 

25 วนักอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน  จนไมส่ามารถเดนิทางได ้  ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  

ทางบรษัิทจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป  แตทั่ง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุ

กรณ ี

 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท า กรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  

10 ทา่นในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 เมือ่มกีารออกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนได ้ อันเนือ่งมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 หากทา่นไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตั วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้ เนือ่งจากคา่บรกิาร

ทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

บรกิารเพิม่เตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 


