
 

 

HASHTAG HANOI-HA LONG BAY (3วนั2คนื) BY QR  

 

เทีย่วครบไฮไลท ์

- บนิตรง สวุรรณภมู ิ– เวยีดนาม / เวยีดนาม – สวุรรณภมู ิโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์

เป็นสายการบนิทีม่คีวามหรหูราและไดร้บัการจดัอนัดบัวา่มกีารบรกิารอยา่งยอดเยีย่ม 

- ฟรนี า้หนกักระเป๋าขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

- พกัโรงแรม 3 ดาว ระดบัมาตรฐาน พรอ้มอาหารเชา้ พกัฮาลอง 2  คนื 

- ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาต ิณ อา่วฮาลอง ชมความงามหนิงอกหนิยอ้ย ถ า้นางฟ้า 

- ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 

- เมนพูเิศษ ซฟีู๊ ด+ไวนแ์ดง DALAT  รบัประทานบนเรอื 

- FREE WIFI ON BUS 

- แจกฟร ี!! หมวกดาวแดง น าไปใสใ่หเ้ท ่เก ๋กอ่นใคร 



 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ – ฮานอย - ฮาลอง                          

2  ฮาลองเบย ์- ถ า้นางฟ้า-หมูบ่า้นชาวเล-ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ-ถนน 36 สาย 

3  จตัรุสับาดงิห ์ -สสุานโฮจมินิห-์ท าเนยีบประธานาธบิด ี-บา้นพกัโฮจมินิห ์-ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว- 
กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

13 - 15 Oct 2018  12,991  12,991 12,991 2,500 2,500 

26 - 28 Oct 2018  11,991  11,991 11,991 2,500 2,500 

16 - 18 Nov 2018  11,991  11,991 11,991 2,500 2,500 

30 Nov - 02 Dec 2018  9,991  9,991 9,991 2,500 2,500 

08 - 10 Dec 2018  12,991  12,991 12,991 2,500 2,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพ – ฮานอย - ฮาลอง                          

11.30  คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์ Q สาย
การบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์ (QR)  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น     

14.15น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุฮานอย ประเทศ เวยีดนาม โดยสายบนิ QUATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR834 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

16.15 น.   เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุฮานอย หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลองเบย ์
ระหวา่งทางชมทวิทศันส์องขา้งทางทีเ่ป็นหมูบ่า้นสลบักบัทอ้งน้ําทีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดกูาล อา่วฮาลองย ์
ในปี ค.ศ.1994 องคก์าร UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4
ชม. โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิี
ชวีติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้ว 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไป ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัที ่KENNY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วนัที ่2 ฮาลองเบย ์- ถ า้นางฟ้า-หมูบ่า้นชาวเล-ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ-ถนน 36 สาย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

   

จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสูท่่าเรอื เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาต ิทีส่รรคส์รา้งดว้ยความ
งดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1969 เกาะ ไดร้ับการ
ประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการ
ลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นําท่านชม 
ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ้ําแหง่นีเ้พิง่ถกูคน้พบเมือ่
ไมน่านมานี ้ไดม้กีารประดับแสงสตีามผนังและมมุตา่ง ๆ ในถ้ํา ซึง่บรรยากาศภายในถ้ําท่านจะชมความ
สวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสทีี่ลงตัวทําใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ 
มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาค้ําฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอนิทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ 
ตลอดจนเลอืกซือ้สิน้คา้ทีร่ะสกึตา่งๆ ตามแลว้นําท่านชม หมูบ่า้นชาวเล ซึง่ชาวบา้นทีน่ี่สว่นใหญ่จะมี
อาชพีเลีย้งสตัวท์ะเล ชวีติสว่นใหญข่องพวกเขาจะอยูแ่ตใ่นเรอื เวลาทีม่เีรอืทอ่งเทีย่วผา่นเขา้มาพวกเขา
ก็จะนําเรอืของพวกเขาทีบ่รรทกุอาหารทะเลสารพัดชนดิทัง้กุง้ หอย ป ูปลา ฯลฯ อยู่เต็มลําเรอื ซึง่ลว้น
แตย่ังเป็นสดๆอยูท่ัง้นัน้ คอยลอยเทยีบเขา้หาเรอืนักทอ่งเทีย่วเพือ่ขายอาหารทะเลใหนั้กท่องเทีย่ว ซึง่
นักทอ่งเทีย่วสามารถเลอืกชนดิของอาหารทะเล แลว้ใหเ้ขาปรงุตามเมนูทีต่อ้งการได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื  ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ซฟีู๊ ด+ไวนแ์ดง DALAT 

พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม และใหค้ณะมเีวลาพักผอ่นอยูบ่นเรอื ภตัตาคารเทีย่ง 

จากนัน้นําทา่นกลับสู ่กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมอีายุครบ 1000 ปี
ในปี ค.ศ. 2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตกึอาคารที่สําคัญต่าง ยังคงเป็นการ
กอ่สรา้งและนําทา่นชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส (ระหวา่งการเดนิทางแวะ
รา้นคา้อสิระพักผ่อนคลายอริิยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลกึจากทางรา้นคา้) จากนัน้นําท่านชม 
ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรงุฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักทอ่งเทีย่วมาน่ังพักผ่อน
บรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้ชม วัดหงอกเซนิ อยู่รมิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ใน
ทะเลสาบ มสีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย จากนัน้คณะไปชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยู่
ที ่ถนน 36 สาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั DELIGHT HOTEL HONOI หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

วนัที ่3 จตัรุสับาดงิห ์ -สสุานโฮจมินิห-์ท าเนยีบประธานาธบิด ี-บา้นพกัโฮจมินิห ์-ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว- 
กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

นําท่านสู ่ จตัุรสับาดงิห ์ ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานทีท่ี่ท่านโฮจมินิหไ์ดอ้่านคําประกาศอสิรภาพของ
เวยีดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวนัที ่2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยูถ่งึ48ปี 
ทีต่ัง้ของอาคารทีโ่ดดเด่น สง่างาม ชม สุสานโฮจมินิห ์ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจมินิห ์นอน
สงบอยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดตอ่ความประสงคข์องทา่นทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไมใ่ห ้เขา้
ชมดา้นในทกุวนัจันทรแ์ละวนัศกุร)์ นักทอ่งเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบสงบและสํารวม เขา้ไป
คารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มนํากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรอืกระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาด 
จากนัน้นําทา่นชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีปัจจบุันใชเ้ป็นทีร่ับรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืง
ทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มเีชอืกกัน้ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล และต่อดว้ย บา้นพกัโฮจิ
มนิห ์ทีเ่คยพํานักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ล่าง
โปรง่ไมม่ผีนัง เป็นทีพั่กผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้งทํางาน และหอ้งนอน บา้นจะ
เรยีบงา่ย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยา่งทีด่ ีจนไดร้ับการยกยอ่งเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม 
จากนัน้นําทา่น ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกีชือ่วา่วดัแหง่รัก สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลัง
เดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัวขนาดกลางรปูสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรปูเจา้แม่
กวนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอร ์

ไดเ้วลาแกส่มควรนําทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยไบ 

บา่ย เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ                      

17.25 น..  ออกเดนิทางจาก กรงุฮานอย กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ QUATA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ QR 835 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

19.25 น.  เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 



 

 

หมายเหต ุ

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (Triple 
Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 
1 เตยีงเสรมิ โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ําบางโรงแรมแตล่ะ
ชัน้จะมเีพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่ ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพักอาจจะไมไ่ดต้ดิกันและอาจจะไดค้นละชัน้และ

บางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ ึง่ขึน้อยู ่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 

ก าหนดการเดนิทางรายละเอยีดเทีย่วบนิ 

 
13-15 ต.ค.61 
ขาไป     QR834  BKK-HAN (14.25-16.15) 

ขากลบั   QR835 HAN-BKK (17.30-.19.15) 

 
26-28 ต.ค.61 
ขาไป      QR834  BKK-HAN (14.25-16.15) 

ขากลบั   QR835 HAN-BKK (17.25-19.25) 

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการไป-กลับพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางได)้ 

2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4. คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่รถรบั-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ  ขาไปและกลบัทา่นละ 30 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 

8. คา่ไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9. คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง -การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทพุพลภาพ
ถาวรสิน้เชงิ1,000,000 บาท-คา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000  บาท(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ี่
บรษัิทไดทํ้าไว ้) 



 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ
เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 800 บาทตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น  

(**ขออนุญาตเก็บทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิณ วนัเดนิทาง**) 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

4. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคน
ตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้
ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอื
เดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 5,000 บาท หรอื ชาํระทัง้หมด 

2. สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิใ์นการบอกยกเลกิ
การเดนิทาง 

3. การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอกรายชือ่ของผู ้
เดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบสําเนาพาสสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่น
หมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลับ) 

4. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้
ทาง บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํ่ากวา่  26 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดยบรษัิทฯจะแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง  



 

 

2. เที่ยวบนิ ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่ว
เทา่นัน้4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, 
การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีทีท่่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ เชน่ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   

  

 


