
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย  ฮาลอง ฮานอย  3วนั 2คนื 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  [FD] 

 

 

 

  
• ลอ่งเรอืชมมรดกโลกอา่ว “ฮาลองเบย”์ 

• เคารพศพประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ 

• ชมโชวห์ุน่กระบอกนํ,า วฒันธรรม 1 เดยีวในโลก  

• ชอ้ปปิ, งสนิคา้พื,นเมอืงหลากหลายชนดิ ถนน 36 สาย 

• พเิศษ อาหารพื,นเมอืงเวยีดนาม , Buffet Sen 

•  FREE WIFI ON BUS 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

 
วนัทีD 08-10 มนีาคม 2562                   10,888.- 
วนัทีD 19-21 เมษายน 2562         10,888.- 
วนัทีD 02-04 ,10-12 พฤษภาคม 2562                                10,888.- 
วนัทีD 24-26 พฤษภาคม 2562                                              9,888.-   

เร ิDมตน้เพยีง9,888.- 
รายการทวัร ์+ ต ัPวเครืDองบนิ 

 

GO1HAN -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํDา  

1. 
กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-
วหิารวรรณกรรม- เมอืงฮาลอง – ชอ้ปปิ, งตลาดกลางคนื -เมอืง
ฮาลอง 

✈ O O 
CONG DOAN HA LONG 3* 
HOTEL หรอืเทีDยบเทา่ 

2. 
เมอืงฮาลอง + ลอ่งเรอือา่วฮาลอง+ถํ,านางฟ้า –เมอืงฮานอย-
ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอ๊กเซนิ-ชอ้ปปิ, งถนน 36 สาย- การแสดง
โชวรห์ุน่กระบอกนํ,า-เมอืงฮานอย 

O O O 
MOON VIEW HOTEL 3* 
HOTEL หรอืเทีDยบเทา่ 

3. 
เมอืงฮานอย-สสุานลงุโฮ- วดัเจดยีเ์สาเดยีว-พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์
- กรุงเทพฯ (อาหารกลางวนั ทีD BUFFET SEN ) 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัทีD 1: 
กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ฮานอย (สนามบนินอยไบ)-วหิารวรรณกรรม- เมอืงฮา
ลอง – ชอ้ปปิ, งตลาดกลางคนื -เมอืงฮาลอง 

04.00 น. พรอ้มกนัที ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชั �น 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยีโดย
เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

07.00 น.    นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยเทีDยวบนิทีD FD642 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบกรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

ชว่งเชา้ : นําท่านชม วดัแหง่วรรณกรรม วัดโบราณ ทีมปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับรอ้ยปี เป็นมหาวทิยาลัยแห่ง
แรกและเป็นสถานทีใชส้อบจองหงวนในสมยัโบราณ ภายในวัดประกอบดว้ยป้ายหนิประกาศรายชือผูส้อบผา่น
เป็น จองหงวน และม ีศาลเทพเจา้ขงจื�อ และสานุศษิย ์ปัจจุบันเป็นวัดทีนักเรยีนนักศกึษาเวยีดนามมาขอพร
ในการสอบ   
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ชว่งบา่ย : นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลองดนิแดนแหง่มงักรหลับใหลตั �งอยูใ่น จังหวัดกวา่งนงิหซ์ ึงจังหวัดนี�จะมพีรมแดน
ร่วมกับจีนทางทศิเหนือ โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม) ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้วเขยีว
ขจ ี(Thanh Medical Shop อสิระชอ้ปปิ, งรา้นยา ระหวา่งทาง) 

คํDา รบัประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นอสิระชอ้ปปิ, งสนิคา้พื,นเมอืงและของทีระลกึทีตลาดกลางคนืใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการต่อรอง
สนิคา้ ไมว่า่จะเป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พื�นเมอืงตา่งมากมาย 

 นําคณะเขา้สูท่ีพักโรงแรม CONG DOAN HA LONG HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกัทีDฮา
ลอง 1 คนื 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีD 2: 
เมอืงฮาลอง + ลอ่งเรอือา่วฮาลอง+ถํ ,านางฟ้า –เมอืงฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอ๊ก
เซนิ-ชอ้ปปิ, งถนน 36 สาย- การแสดงโชวรห์ุน่กระบอกนํ ,า-เมอืงฮานอย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูท่า่เรอืเพือลอ่งเรอืชมความงดงามของ อา่วฮาลองเบย ์อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์นั�นตามนทิาน
ปรัมปราของชาวเวยีดนามไดก้ลา่วถงึมงักรโบราณซึงเคยรอ่นมาลงในอา่วนี�เมือครั �งดกึดําบรรพแ์ละชือของฮา
ลอง ก็แปลไดว้่า มังกรร่อนลง เชญิท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบรูณ์ของอ่าวฮาลอง จนทําใหไ้ดรั้บ
การขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มือปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์อง
ธรรมชาตทิีไดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซบัซอ้นเรยีงตัวกันอยา่งสวยงามผา่น
เกาะตา่งๆ ทีมรีปูรา่งแปลกตา ลักษณะทัวไปของอา่วฮาลองนั�นประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกวา่ 
1,000 เกาะ และมเีนื�อทีกวา่ 4,000 ตารางกโิลเมตรซึงเป็นสว่นหนึงของอา่วตังเกีEยของทะเลจนีใต ้นําทา่นเขา้
ชม ถํ ,านางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยตา่งๆภายในถํ�า ทีประดับตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแตล่ะกอ้นจะมี
ลักษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่า่นจนิตนาการ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน บนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทัศนข์องอา่วฮาลอง 
 หลังอาหารกลางวัน นําท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงฮานอย มีความหมายว่า “เมืองทีมีแม่นํ�าไหลผ่าน”ซึง

หมายถงึแมนํ่�าแดงทีไหลผ่านตัวเมอืงฮานอย อันเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตั �งอยูท่างเหนือของ
ประเทศ มปีระวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ชมทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย 
ทะเลสาบแห่งนี�มตํีานานกล่าวว่า ในสมัยทีเวยีดนามทําสงครามสูร้บกับประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามได ้
สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้ักท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ
ไดม้าลอ่งเรอืทีทะเลสาบแหง่นี� ไดม้เีตา่ขนาดใหญต่ัวหนึงไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือทําสงครามกบั
ประเทศจนี หลังจากทีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั�น พระองคไ์ดก้ลับไปทําสงครามอกีครั �ง และไดรั้บชยัชนะเหนอื
ประเทศจนี ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี� นํา
ท่านขา้ม สแีดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคนืดาบ ชมวดั หง๊อกเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้
โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึงมคีวามเชือว่า เต่าตัวนี� คือเต่าศักดิIสทิธิI 1 ใน 2 ตัวทีอาศัยอยู่ใน
ทะเลสาบแหง่นี�มาเป็นเวลาชา้นาน จากน ั,นเชญิทา่น อสิระชอ้บปิ, งถนน 36 สาย  มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่น
ไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ของทีระลกึตา่งๆ ฯลฯ 
  ชมการแสดง ระบําตุก๊ตานํ ,า ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวใน
โลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในนํ�าผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครืองดนตรี
เวียดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอเรืองราวในชวีติประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาว
เวยีดนาม และบอกกลา่วถงึเมอืงหลวงฮานอย 

คํDา รบัประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร   

 นําคณะเขา้สูท่ีพักโรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัทีDฮานอย 1 คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีD 3: 
เมอืงฮานอย-สสุานลงุโฮ- วดัเจดยีเ์สาเดยีว-พพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์- กรงุเทพฯ (อาหาร
กลางวนั ทีD BUFFET SEN ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมสุสานลุงโฮ สรา้งขึ�นเมือปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบรุุษอาวุโสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึงไดรั้บการ
อาบนํ�ายาเป็นอยา่งดอียูใ่นโลงแกว้ภายในหอ้งทีควบคมุอณุหภมูคิงที (หมายเหต ุสสุานโฮจมินิหจ์ะปิดทุก
วนัจนัทร,์ วนัศกุร ์และตลอดท ั,งเดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณ
ภายนอกได)้ ชมบา้นพักทีอยูอ่าศัยของท่านอดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึงครั �งหนึงใชเ้ป็นศนูยบ์ัญชาการใน
สงครามเวยีดนาม จากนั�นชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว One Pillar Pagoda ทีมอีายกุวา่ 400 ปี เป็นเจดยีไ์มท้ีมคีวาม
งดงามมาก ตั �งอยูบ่นเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเป็นทีเคารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแตโ่บราณ จากนั�นนํา
ท่านชมพพิธิภณัฑโ์ฮจมินิห ์สถานทีแสดงประวัตกิารเดนิทางของลุงโฮ ในการศกึษาหาความรูเ้พือกอบกู ้
ชาต ิภายในอาคาร มกีารจัดแบง่เป็นหอ้งตา่ง ๆ จัดแสดงงานศลิปะ และภาพถ่ายตา่งๆซึงเป็นกจิกรรมทีอดตี
ประธานาธบิดฯีเคยทําเมือครั �งมชีวีติอยูพ่รอ้มทั �งมหีอ้งจัดนทิรรศการ, หอ้งสมดุ, หอ้งวจัิย และหอ้งประชมุ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Buffet Sen) 

 นําทา่นชม ทะเลสาบตะวนัตก ซึงเป็นทะเลสาบขนาดใหญข่องกรงุฮานอย  

ชม เจดยีเ์ฉนิกวอ๊ก เป็นหนึงในเจดยีท์ีเกา่แกท่ีสดุของเวยีดนาม มแีผน่ศลิาจารกึทีมอีายตุั �งแตปี่ ค.ศ. 1639  

เลา่ถงึประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของเจดยีน์ี� 
คํDา รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพืDอเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 
20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเทีDยวบนิทีD FD645 

22.40 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
โปรแกรม : เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง ฮานอย  3 วนั 2 คนื บนิ FD (GO1HAH-FD004) 
 

อตัราคา่บรกิาร 
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กอาย ุ8-12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอาย ุ8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัPว
ทา่นละ 

พกัเดีDยวเพิDม 

ทา่นละ่ 

08-10 มนีาคม 62 10,888 10,888 10,888 5,588.- 2,500 

19-21 เมษายน 62 10,888 10,888 10,888 5,588.- 2,500 

02-04 พฤษภาคม 62 10,888 10,888 10,888 5,588.- 2,500 

10-12 พฤษภาคม 62 10,888 10,888 10,888 5,588.- 2,500 

24-26 พฤษภาคม 62 9,888 9,888 9,888 - 2,500 

*** (INFANT)สําหรบั"ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000.-บาท / ทา่น *** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีDยนแปลงไดท้ ั,งนี,ข ึ,นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีDไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 
** หากทา่นทีDตอ้งออกต ัPวภายใน (เครืDองบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีDเจา้หนา้ทีDทกุคร ั,งกอ่นทําการออก
ต ัPวเนืDองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีDยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีDอายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํDากวา่ 6 
เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ,นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํDา 6 หนา้ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

อตัราคา่บรกิารนี,รวม  

1. คา่ตัEวเครืองบนิ ชั �นประหยดั ( Economy Class) ทีระบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 
จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือนไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทียวตามรายการ 
4. คา่อาหารตามทีระบใุนรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานทีทอ่งเทียวตามรายการ 
6. นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางทีสามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 20 กโิลกรัม)  
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทาง
สําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิมเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกนัเริมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 

 - เบี�ยประกนัเริมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีมอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 
9. คา่ภาษมีลูคา่เพิDม 7% และภาษหีกั ณ ทีDจา่ย 3%  

 
อตัราคา่บรกิารนี,ไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืองดืมทีสังพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่

นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช ิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย
จากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิDนและพนกังานขบัรถตลอด รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
4. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีสายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงืDอนไขการจอง  

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพักและตัEวเครืองบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิI เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืนวซีา่ให ้เมือผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิIในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิzในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั,งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนทีDบรษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึ,นไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืนที
เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือนการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดั
จําตัEวในกรณีทีไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิIในการหัก
คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัEวเครืองบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทาง
เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิIในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิIในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั,งหมด 

 

 

 


