โปรแกรมท่องเที่ยวฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

ระยะเวลาทัวร์ 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินฬโดยสายการบินใดก็ได่ท่ที ่านเลือก
เดินทางได้ตง้ั แต่วนั นี้ – เดือนกันยายน 2561
ข้อดี
 เดินทางง่ายสะดวก สบาย ง่ายไม่ลาบากอย่างที่คดิ
 เดินทางได้ตง้ั แต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่ตอ้ งรอใคร
 เลือกวันเดินทางเองได้
 ไม่ตอ้ งกังวลกับการถูกหลอกหรือหลงทาง เรามีทมี งานมืออาชีพค่อยบริการท่านอยู่ตลอดการท่องเที่ยว
 ราคาถูก งบไม่บานปลาย
วันแรก

เที่ยง
จากนัน้

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย – ฮาลอง - ตลาดราตรีเมืองฮาลอง  (เย็น)
เจ้าหน้าที่รบั ท่านที่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิน่ ที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ทีต่ งั้ อยู่ภาคเหนือ
เป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาท่านเดินทางข้ามแม่นา้ แดง

คา่

แม่นา้ สายลอยฟ้ าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟล
ของฝรัง่ เศส ปัจจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง ฮานอยในอดีตได้รบั การกล่าวขานว่า เป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย
เรียกกันว่า “Little Parris” เป็ นเมืองหลวงทีไ่ ด้รบั การวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่นา้ ล้อมรอบเมือง เฉพาะ
กรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่ือว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้ว ยต้นไม้ใหญ่ มีอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความ
รุ่งโรจน์ให้นกั เดินทางได้ไปสัมผัสเสน่หเ์ มืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสือ่ มคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึง่ จะมี
อายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยงั คงรักษาความเป็ น
เอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่ น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส ตึก อาคารที่สาคัญต่างๆ ยังคงเป็ นการก่อสร้าง สไตล์
ฝรัง่ เศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก นาท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลองซึ่งได้รบั
สมญานามว่า “กุย้ หลินเวียดนาม”ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวเวียดนาม นาท่านเดินทางต่อไปยัง
อ่าวฮาลอง(Halong Bay)โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮานอยประมาณ 170 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชม.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ ง Night Market เมืองฮาลองซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมของ
ฝากของทีร่ ะลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั SEN HALONG HOTEL 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้านางฟ้ า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบา
หุน่ กระบอกน้ า  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่สี รรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกร
เอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รบั การประกาศเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าว
แห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทัง้ เกาะหมาเกาะแมวเกาะ
ไก่ชนฯลฯนาท่านชมถ้านางฟ้ าชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่ าประทับใจยิ่งนักถา้ แห่งนี้เพิง่ ถูกค้นพบ
เมื่อไม่นานมานี้ได้มกี ารประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถา้ ซึ่งบรรยากาศภายในถา้ ท่านจะชมความสวยงามตาม
ธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่ ง โดยมนุ ษย์แ สงสีท่ีลงตัว ทาให้เ กิดจินตนาการรู ปร่ างต่ างๆมากมายทัง้ รู ปมัง กรเสาค า้ ฟ้ า
พระพุทธรูปศิวลึงค์นาท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็ นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหัน
หน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนกแล้วแต่จนิ ตนาการของแต่ละท่าน

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวันบนเรือ ณ ภัตตาคารเมนู พเิ ศษ ซีฟดู๊ พร้อมทัง้ ชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง
ถึงท่าเรือฮาลองนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย (4 ชัว่ โมง)ระหว่างทางแวะชมศูนย์หตั ถกรรมของคนพิการเลือกซื้อ
สินค้าทีร่ ะลึกและสินค้าพื้นเมืองมากมายเป็ นการอุดหนุ นช่วยเหลือผูพ้ กิ ารเหล่านี้
ถึงฮานอยนาทุกท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบชมวัดหงอกเซินวัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้า
โบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซง่ึ มีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สทิ ธิ์ 1 ใน 2 ตัวทีอ่ าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ น
เวลาช้านานจากนัน้ ชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยนาท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ า

จากนัน้

เจอร์ นั่น เจอร์ นีย์ โดย บริษัท มานิโต้ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ใบอนุญาติการท่ องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย เลขที่ 11/08828

คา่

ซึง่ เป็ นศิลปะพื้นบ้านทีม่ ชี ่อื เสียงท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาค
ภูมใิ จในความเป็ นธรรมชาติและวิถชี าวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการ
ตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอกนา้ ทัง้ สิ้น
บริการอาหารเย็นที่หอ้ งอาหารณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั HASU HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทาเนี ยบประธานาธิบดี-วัดเจดียเ์ สาเดียว-พิพธิ ภัณฑ์โฮจิมนิ ทร์-ถนน36สายกรุงเทพฯ
 (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะปิ ดบริการ
ทุ ก วัน จัน ทร์ และ ศุ ก ร์ ของสัป ดาห์ และ จะปิ ดบริ ก ารช่ ว งเดื อ น กัน ยายนพฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท้ ร่ี วมเวียดนามเป็ นประเทศ และ
ยัง เป็ น ผู ป้ ระกาศเอกราชให้ก ับ ประเทศเวีย ดนาม ภายในสุ ส านบรรจุ ศ พท่ า น
ประธานาธิบดีซ่งึ ได้ทาการเก็บรักษาศพไว้เป็ นอย่าง ไม่ให้เน่ า เปื่ อย โดยมีเจ้าหน้าที่
ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด
ชมทาเนี ยบประธานาธิบดีท่ที างรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมนิ ห์ แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บา้ นไม้ หลังเล็ก
ซึ่งอยู่หลังทาเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี้ จึงเป็ นสถานที่รบั แขกบ้านแขกเมือง
แทน ชมวัดเจดียเ์ สาเดียววัดรู ปทรงดอกบัว ตัง้ อยู่กลางสระบัว วัดแห่ง นี้
สร้างขึ้นเพือ่ ถวายเป็ นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตานานได้กล่าวว่า ได้
มีกษัตริยอ์ งค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอมาเป็ นเวลานาน ยังคงไม่
สมหวัง สักที จนคืนหนึ่ ง ได้สุบิน เห็นพระโพธิสตั ว์กวนอิม มาปรากฏที่สระ
ดอกบัวและได้ประทานโอรสให้กบั พระองค์ หลังจากนัน้ ไม่นาน พระองค์กไ็ ด้มี
พระโอรส สมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ข้นึ
กลางกสระบัวเพือ่ เป็ นการขอบคุณพระโพธิสตั ว์กวนอิมชมพิพธิ ภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพธิ
ภัณฑ์แห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็ นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิ
มินห์ ตัง่ แต่เด็กจนกระทัง่ เติบโต และขัน้ ตอนการปฏิวตั ิ และกอบกูเ้ อกราช จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ปลดปล่อย
ประกาศเอกราชให้ชาวเวียดนามนาจากนัน้ นาท่า น อิสระช้อปปิ้ งถนน 36 สายมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรร
มากมาย กระเป๋ า เสื้อผ้า รองเท้า ของทีร่ ะลึกต่างๆ ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
.............................................END OF SERVICE..........................................

***หมายเหตุ :กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
เจอร์ นั่น เจอร์ นีย์ โดย บริษัท มานิโต้ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ใบอนุญาติการท่ องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย เลขที่ 11/08828

อัตราค่าบริการ และ เงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
01 JANUARY – 30 APRIL 2018
FIT GROUP FROM ( 02 – 15 Paxs ) ราคาไทยบาท / 1 ท่านพักห้องคู่
Class Hotel

2 paxs

3 paxs

4 - 5 paxs

6 - 7 paxs

8 - 9 paxs

03 Star Standard

11,500

9,500

8,500

6,900

6,500

10 paxs –
15 paxs
6,000

Single
supp
2,000

5,900

2,000

01 MAY – 30 SEPTEMBER 2018
03 Star Standard

11,000

9,000

7,900

6,600

6,000

HOTEL FOR OPTIONS
Class Hotel

Ha Noi

HALONG

03 Star Standard

HaSu Hotel or similar hotel

SEN HALONG hotel or similar hotel

เดินทางตรงกับวันหยุดโรงแรมชาร์ทเพิ่มห้องละ 5 USD /ห้อง / คืน
Packages isnot applied for the period as – surcharge to be advised upon
request.
 Lunar New Year : 12 February 2018 – 10 February 2018
 Reunification Day & Labor Day : 29 Apr 2018 – 02 May 2018
 National Independence Day
: 31 Aug 2018 - 03 Sep 2018
 Christmas - New Year
: 24 Dec 2018 till 05 Jan 2019
อัตราค่าบริการรวม
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
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- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. ในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการ
เดินทาง

6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้
ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
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- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
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