
 

 
 
 

โปรแกรมท่องเที่ยวฮานอย – ฮาลอง 3 วนั 2 คืน 
 

 
 
 
ระยะเวลาทวัร ์3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิฬโดยสายการบนิใดกไ็ด่ที่ท่านเลอืก 
เดินทางไดต้ ัง้แต่วนัน้ี – เดือนกนัยายน 2561  
ขอ้ดี 

 เดินทางงา่ยสะดวก สบาย งา่ยไม่ล าบากอย่างที่คดิ 

 เดินทางไดต้ ัง้แต่ 2 ท่านข้ึนไป ไม่ตอ้งรอใคร 

 เลอืกวนัเดินทางเองได ้

 ไม่ตอ้งกงัวลกบัการถกูหลอกหรอืหลงทาง เรามีทมีงานมืออาชีพค่อยบรกิารท่านอยู่ตลอดการท่องเที่ยว 

 ราคาถกู งบไม่บานปลาย 

  

วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย – ฮาลอง - ตลาดราตรเีมอืงฮาลอง   (เยน็) 

เจา้หนา้ที่รบัท่านที่ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทีต่ ัง้อยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดนิทางขา้มแมน่ า้แดง  
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แม่น า้สายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟล

ของฝร ัง่เศส ปจัจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุงฮานอยในอดีตไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นเมอืงหลวงที่สวยที่สุดในเอเชยี 

เรยีกกนัว่า “Little Parris” เป็นเมอืงหลวงทีไ่ดร้บัการวางผงัเมอืงไวอ้ย่างด ีมทีะเลสาบและแมน่ า้ลอ้มรอบเมอืง เฉพาะ

กรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงไดช้ื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคาร

สถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ ในอินโดจีน ปจัจุบนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดีตความ

รุ่งโรจนใ์หน้กัเดนิทางไดไ้ปสมัผสัเสน่หเ์มอืงหลวงแห่งน้ีอย่างไมเ่สือ่มคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมี

อายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึ่งเมอืงแห่งน้ียงัคงรกัษาความเป็น

เอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส ตึก อาคารที่ส  าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตล ์

ฝร ัง่เศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรื่น และสบายตายิ่งนกั น าท่านเดินทางสู่  อ่าวฮาลองซึ่งไดร้บั           

สมญานามว่า “กุย้หลนิเวยีดนาม”ใหท่้านชมทศันียภาพและชวีติความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม น าท่านเดนิทางต่อไปยงั 

อา่วฮาลอง(Halong Bay)โดยมรีะยะทางห่างจากเมอืงฮานอยประมาณ 170 กม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.50 ชม.  

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง Night Market เมืองฮาลองซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของ

ฝากของทีร่ะลกึมากมายจากเมอืงฮาลอง สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SEN HALONG HOTEL 3* หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สอง ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ชมถ ้านางฟ้า-ฮานอย-รา้นหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย-์วดัหงอกเซิน-ชมระบ า

หุน่กระบอกน ้า   (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตรกร

เอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกอ่าว

แห่งน้ีเตม็ไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆท ัง้เกาะหมาเกาะแมวเกาะ

ไก่ชนฯลฯน าท่านชมถ ้านางฟ้าชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนกัถ า้แห่งน้ีเพิง่ถูกคน้พบ

เมื่อไม่นานมาน้ีไดม้กีารประดบัแสงสีตามผนงัและมมุต่างๆในถ า้ซึ่งบรรยากาศภายในถ า้ท่านจะชมความสวยงามตาม

ธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีที่ลงตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายท ัง้รูปมงักรเสาค า้ฟ้า

พระพทุธรูปศิวลงึคน์ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซึ่งถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเลก็ๆ  2 เกาะหนั

หนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรอืนกแลว้แต่จนิตนาการของแต่ละท่าน 

 
 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ ซีฟู๊ ด พรอ้มท ัง้ชมทศันียภาพของอ่าวฮาลอง 

บา่ย  ถึงท่าเรือฮาลองน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ช ัว่โมง)ระหว่างทางแวะชมศูนยห์ตัถกรรมของคนพิการเลอืกซื้อ

สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมอืงมากมายเป็นการอดุหนุนช่วยเหลอืผูพ้กิารเหลา่น้ี 

จากนัน้  ถึงฮานอยน าทุกท่านขา้มสะพานแสงอาทิตย สู่์กลางทะเลสาบชมวดัหงอกเซินวดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้

โบราณและเต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ซึง่มคีวามเชื่อว่าเต่าตวัน้ีคือเต่าศกัดิ์สทิธิ์ 1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็น

เวลาชา้นานจากนัน้ชมทะเลสาบคนืดาบทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอยน าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้ า 
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  ซึง่เป็นศิลปะพื้นบา้นทีม่ชีื่อเสยีงท่านจะไดช้มเรื่องราวความรกัในเทพนิยายความภาค 

  ภมูใิจในความเป็นธรรมชาตแิละวถิชีาวบา้นเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพชืผลการ 

  ตกปลาการแขง่เรอืโดยใชหุ่้นกระบอกน า้ท ัง้สิ้น 

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ที่หอ้งอาหารณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั HASU HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม สสุานประธานาธิบดโีฮจมิินทร-์ท าเนียบประธานาธิบดี-วดัเจดียเ์สาเดียว-พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิทร-์ถนน36สาย-

กรุงเทพฯ 

 (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจมิินห ์(สุสานประธานาธิบดีโฮจมิินหจ์ะปิดบริการ

ทุกวนัจนัทร ์และ ศุกร ์ของสปัดาห ์และ จะปิดบริการช่วงเดือน กนัยายน-

พฤศจกิายน) วรีบรุุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และ

ยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้ ับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่าน

ประธานาธิบดีซึ่งไดท้  าการเก็บรกัษาศพไวเ้ป็นอย่าง ไม่ใหเ้น่า เป่ือย โดยมเีจา้หนา้ที่

ดูแล และค่อนขา้งเขม้งวด  

ชมท าเนียบประธานาธิบดีที่ทางรฐับาลเวยีดนามสรา้งให ้ท่านโฮจิมนิห ์แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลอืกที่จะอยู่บา้นไม ้หลงัเลก็ 

ซึ่งอยู่หลงัท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งน้ี จึงเป็นสถานที่รบัแขกบา้นแขกเมือง

แทน ชมวดัเจดียเ์สาเดียววดัรูปทรงดอกบวั ต ัง้อยู่กลางสระบวั วดัแห่งน้ี 

สรา้งขึ้นเพือ่ถวายเป็นพทุธบูชาใหแ้ก่ เจา้แมก่วนอมิ โดยต านานไดก้ล่าวว่า ได ้

มีกษตัริยอ์งคห์น่ึงอยากไดพ้ระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยงัคงไม่

สมหวงัสกัที จนคืนหน่ึงไดสุ้บิน เห็นพระโพธิสตัวก์วนอิมมาปรากฏที่สระ

ดอกบวัและไดป้ระทานโอรสใหก้บัพระองค ์หลงัจากนัน้ไมน่าน พระองคก์ไ็ดม้ี

พระโอรส สมใจ จงึไดส้รา้งวดัแห่งน้ีขึ้น 

 กลางกสระบวัเพือ่เป็นการขอบคุณพระโพธสิตัวก์วนอมิชมพพิธิภณัฑโ์ฮจมิินห ์พพิธิ 

ภณัฑแ์ห่งน้ีออกแบบและก่อสรา้งโดยช่างจากรสัเซีย เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิ

มนิห ์ต ัง่แต่เด็กจนกระท ัง่เติบโต และข ัน้ตอนการปฏิวตัิ และกอบกูเ้อกราช จนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิตที่ปลดปล่อย 

ประกาศเอกราชใหช้าวเวียดนามน าจากนัน้น าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงถนน 36 สายมสีินคา้ราคาถูกใหท่้านไดเ้ลือกสรร

มากมาย กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตนิอยไบ 
.............................................END OF SERVICE.......................................... 

 
***หมายเหต ุ:ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 
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อตัราค่าบรกิาร และ เงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

01 JANUARY – 30 APRIL 2018 
FIT GROUP FROM ( 02 – 15 Paxs ) ราคาไทยบาท / 1 ท่านพกัหอ้งคู่ 

Class Hotel 2 paxs 3 paxs 4 - 5 paxs 6 - 7 paxs 8 - 9 paxs 
10 paxs – 
15 paxs 

Single 
supp 

03 Star Standard 11,500 9,500 8,500 6,900 6,500 6,000 2,000 

01 MAY – 30 SEPTEMBER 2018 
03 Star Standard 11,000 9,000 7,900 6,600 6,000 5,900 2,000 

HOTEL FOR OPTIONS 
Class Hotel Ha Noi HALONG 

03 Star Standard HaSu Hotel or similar hotel  SEN HALONG hotel or similar hotel  

 
เดินทางตรงกบัวนัหยุดโรงแรมชารท์เพิ่มหอ้งละ 5 USD /หอ้ง / คนื 

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 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว)  

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
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- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 

เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ

ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการ

เดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 
- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรือเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะ

ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
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- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 

 
 

 


