
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่วเวยีดนามเหนอืสดุคุม้ !! 
ฮานอย-ฮาลอง-นงิบงิห ์4วนั 3คนื 

น ัง่กระเชา้ขา้มทะเล ตะลยุสวนสนกุ SUN WORLD 
ทานขา้วบนเรอื+ชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม 

ชมทะเลสาบคนืดาบ+ขอพรวดัหงอกเซนิ+ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจถนน 36 สาย 
 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ 
และหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

 

 
หมายเหตุ 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ั๋วเคร ือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่วา่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
 
 
 



 

 

 
วนัที ่1  กรงุเทพ – ฮานอย – นงิหบ์ ิง่ห ์                            (-/-/D) 

12.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

15.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VJ902  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

*** ไมม่บีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง แตม่จี าหนา่ย *** 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไม่สามารถรเีควส หรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทาง

สายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุฮานอย หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซึง่เป็นนครหลวงเก่าแก่ที่มีอายุครบ 

1,000 ปีในค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามและเมอืงแห่งน้ียังคงรักษาความ

เป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น น าทุกทานเดนิทางสู่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซ ึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมือง

ฮานอย เป็นจังหวัดทีม่ีความพเิศษทางธรรมชาต ิซึง่มีลกัษณะเดน่อยู่อย่างหนึง่คอื มีพืน้ที่ทีเ่ป็นทีชุ่่มน ้า 

ในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาล จนพืน้ที่นัน้ถูกเรียกว่า "อ่าวฮาลองบนแผ่นดนิ" หรือ ฮาลองบก เป็น

เมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทัง้เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา 99 

ยอด จงึถอืวา่เป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิข์องประเทศเวยีดนาม  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่Hoa Lu Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
 

วนัที ่2 ถ า้ตามกก๊ (Tam Coc) – น ัง่เรอืกระจาด – น ัง่กระเชา้ Queen Halongตลาดกลางคนือา่วฮา

ลอง – เมอืงฮาลอง          (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านเดนิทางไปทีท่่าเรอื เพือ่ลอ่งเรอืชมฮาลองบก ผา่นชมถ า้ตามกก๊ (Tam Coc) ตามกก๊หมายถงึ

ถ ้าสามถ ้า ตามต านานกลา่วว่า ถ ้าน้ีถูกบรรจงสรา้งโดยสายลมและกระแสน ้า เมือ่ครัง้ทีน่ ้าทะเลยังท่วมถงึ 

ซึง่ยังคงมีรอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐาน น าท่านลงเรือพาย ล่องไปตามแม่น ้า Hoang Long ในช่วง

แรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร ภาพ

ทีป่รากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรียบเหมอืนกับกุย้หลนิของจนี ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การ น ัง่เรอืกระจาด ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นสดุลูกหูลกูตาทีส่องขา้งทางเป็นทุ่ง

นา ในยามทีข่า้วใกลจ้ะถงึเวลาเก็บเกีย่ว ทอ้งนาจะเป็นสเีหลอืงอร่ามสวยงามเกนิบรรยาย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านน่ังกระเชา้ Queen Halong เป็นกระเชา้สามสายทีข่า้มทะเลใหญ่ทีส่ดุของโลก สามารถบรรจุได ้

230 คนตอ่หนีงกระเชา้ จากนัน้น าท่านสูส่วนสนุก Sun World สวนสนุกแห่งใหม่ของเมอืงฮาลอง อสิระ

ใหค้ณุไดเ้พลนิเพลนิกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ  

  (ราคาทวัรร์วมค่าน ัง่กระเชา้ขา้มทะเล และรวมคา่เคร ือ่งเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ พพิธิภณัฑห์ุ่น

ข ีผ้ ึง้ จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่) สมควรแกเ่วลา น าท่านน่ังกระเชา้ขา้มฝ่ัง 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชอ้บป้ิงที ่ตลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ พื้นเมืองและ

ของทีร่ะลกึ เชน่ กระเป่า ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

 พกัที ่New star Hotel HA LONG หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่3 อา่วฮาลองเบย ์– ถ า้นางฟ้า – หมูบ่า้นชาวเล – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ วดัหงอกเซนิ ถนน 36 

สาย            (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือเพื่อลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตทิี่สรรคส์รา้งดว้ยความงดงาม

ดงัภาพวาดโดยจติกรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า1969เกาะไดร้ับการประกาศ

เป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการลอ่งเรือท่าน

จะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่งๆทัง้เกาะหมาเกาะแมวเกาะไกช่นฯลฯ 

 



 

 

 

น าท่านชม ถ า้นางฟ้าชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้น

แต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ ้าแห่งน้ีเพิ่งถูก

คน้พบเมื่อไม่นานมาน้ีไดม้ีการประดับแสงสตีามผนัง

และมุมต่างๆในถ ้าซึง่บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชม

ความสวยงามตามธรรมชาตทิี่เสรมิเตมิแตง่โดยมนุษย์

แสงสีที่ลงตัวท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่ างต่างๆ

มากมายทัง้รูปมังกรเสาค ้าฟ้าทัง้ 4 เสารูปปีกอนิทรรีูป

นางฟ้ารูปคูร่ักหนุ่มสาวพระพุทธรูปฯลฯตลอดจนเลอืก

ซือ้สิน้คา้ทีร่ะสกึตา่งๆตามอธัยาศยัแลว้ 

น าท่านชมหมูบ่า้นชาวเล ซึง่ชาวบา้นทีน่ี่สว่นใหญ่จะมีอาชพีเลีย้งสัตวท์ะเลชวีติสว่นใหญ่ของพวกเขา

จะอยู่แต่ในเรือเวลาที่มีเรือท่องเที่ยวผ่านเขา้มาพวกเขาก็จะน าเรือของพวกเขาที่บรรทุกอาหารทะเล

สารพัดชนดิทัง้กุง้หอยปูปลาฯลฯอยู่เต็มล าเรือซึง่ลว้นแตย่ังเป็นสดๆอยู่ทัง้นัน้คอยลอยเทยีบเขา้หาเรือ

นักท่องเที่ยวเพือ่ขายอาหารทะเลใหนั้กท่องเที่ยว ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถเลอืกชนิดของอาหารทะเล

แลว้ใหเ้ขาปรุงตามเมนูทีต่อ้งการได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิย่างงดงาม และใหค้ณะมี

เวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื ภตัตาคาร 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง น าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร ัง่เศสตึกอาคารที่ส าคัญต่างยังคงเป็นการ

ก่อสรา้งและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย บา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสจากนัน้ น าท่านไปชม 

ทะเลสาบคนืดาบซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอย และนักท่องเทีย่วมาน่ังพักผ่อน

บรเิวณรมิทะเลสาบแห่งน้ี  

ชม วดัหงอกเซนิ อยู่รมิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยกซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มสีแีดงสดใส ถือ

เป็นเอกลกัษณอ์ย่างหนึง่ของกรุงฮานอย น าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจใุจอยู่ทีถ่นน 36 สาย 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Delight Hotel SAPA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
วนัที ่4   ฮานอย– กรงุเทพ          (B/-/-) 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านสู่ จตัุรสับาดงิห ์ณ จัตุรัส แห่งน้ีเป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมนิห์ไดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของ
เวยีดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2488 หลงัจากตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยู่ถงึ48ปี
ที่ตัง้ของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม (ถ่ายรูปเฉพะดา้นหนา้สุสาน) น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยาน
นานาชาตนิอยบ่าย กรุงฮานอย เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

12.15 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ Vietjet air เทีย่วบนิที ่VJ901 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ 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 

 

ส าคญั  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 

 
 



 

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 

อายุต า่กวา่ 2 ปี 
4,900 

 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเง ือ่นไของสายการบนิ) 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์              

คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลงั 

 ค่าทปิคนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลจากไทย แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ แต่

ไมบ่งัคบัทปิ) 

   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม  
(ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

 การช าระคา่ทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั วเครื่องบนิ มฉิะนัน้จะถือ

วา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้15 วัน 

กอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิท

จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือ

เลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 

หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 10 ท่าน 

ในกรณีน้ีบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 เมือ่มกีารออกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ ไม่สามารถรฟัีนได ้อนัเน่ืองมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 หากท่านไม่ไดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรือคา่ตั วเขา้ชมใดๆ  ในกรณีจอยทัวร ์ไม่สามารถคนืเงนิได ้เน่ืองจากคา่บรกิารที่เวยีดนาม

เป็นแบบเหมาจ่าย 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ  ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตสุุดวสิัย

บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่วา่เหตผุลใดๆ  ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 


