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วันแรกของการเดนิทาง :   ดอนเมือง – ฮานอย –     

......... น. คณะเดินทางพร้อมกันที� ท่าอากาศยาน………… อาคารผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน  …… เจ้าหน้าที�บริษัทฯ รอ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ทา่นในการเช็คอินบตัรโดยสารและกระเป๋าเดินทาง  

……. น. ออกเดินทางสูก่รุงฮานอย โดยเที�ยวบินที� ……….. 
……. น. เดินทางถึง Noi Bai International Airport กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากร จากนั 3นนําทา่นขึ 3นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสูต่วัเมืองฮานอย 

• เมืองฮานอย  มีความหมายว่า เมืองที�มีแม่นํ 3าไหลผ่าน  ซึ�งหมายถึงแม่นํ 3าแดงที�ไหลผ่านตวัเมืองฮานอย อนัเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม ตั 3งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 6,888 ปี เคยมีชื�อเรียกต่างๆ กนัมาแต่ในอดีต เช่น 

เมืองทงัลอง แปลว่า เมืองมงักรผงาดฟ้า บางครั 3งเรียกว่า เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวนัออก ปัจจบุนั กรุงฮานอยเป็น

แหล่งรวมวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของชาติ มีสถานที�น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชมุชน มีถนนแคบๆ เรียกชื�อถนน ตามสินค้าที�วางขาย 

เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ ถนนเสื�อ เป็นต้นนําทา่นชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั�งเศส 

• นําทา่นสู ่จตุรัสบาดงิห์ เป็นสถานที�ที� ทา่นโฮจิมินห์อา่นคําประกาศอิสรภาพ ในวนัที� 6 กนัยายน ?@AB เพื�อประกาศถงึชยัชนะของ

ชาวเวียดนามเหนือกองทพัฝรั�งเศส ประกาศถึงอิสรภาพ และความเป็นชาติ ของเวียดนาม เวียดนามจึงยึดถือว่า วนัที� 6 กนัยายน

ของทกุปี เป็นวนัชาติของเวียดนาม  

• ชม สุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ซึ�งสร้างขึ 3นเมื�อปี ค.ศ. 

1973 โฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ ที�รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กบัประเทศ

เวียดนาม ภายในสสุานบรรจศุพท่านประธานาธิบดี ซึ�งที�นี�ได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื�อย โดยมีเจ้าหน้าที�ดแูล 

และคอ่นข้างเข้มงวด (สสุานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทกุวนัจนัทร์และวนัศกุร์ และช่วงในเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน จะปิดบริการ) 

• นําท่านสู ่บ้านพักโฮจิมินห์ ซึ�งเป็นที�ๆท่านเคยพํานกัอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 6B8?-6B?6 บ้านพกัสร้างด้วยไม้ทั 3งหลงั ยกพื 3นด้วยเสาสงู 

ชั 3นล่างโปร่งไม่มีผนงั เป็นที�พกัผ่อนและต้อนรับแขก ชั 3นบนสดุเป็นห้องสมดุ ห้องทํางาน และห้องนอน บ้านจะดเูรียบง่าย สะอาด 

และมีขนาดเลก็ สมกบัเป็นตวัอยา่งที�ดี จนได้รับการยกยอ่งเป็นบิดาผู้ ยิ�งใหญ่ของประเทศเวียดนาม 

• นําท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว วดัรูปทรงดอกบัว ตั 3งอยู่กลางสระบัว สร้างขึ 3นเพื�อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่เจ้าแม่กวนอิม โดย

ตํานานได้กล่าวว่า มีกษัตริย์องค์หนึ�งปรารถนาที�จะมีพระโอรสมาก รอมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็ยงัคงไม่สมหวงัสกัที จนคืนหนึ�ง

พระองคฺทรงพระสบุินว่า เหน็พระโพธิสตัว์กวนอิมมาปรากฎที�สระบวัและประทานโอรสให้กบัพระองค์ หลงัจากนั 3นไมน่าน พระองค์

ก็ได้มีพระโอรสสมใจ จงึได้สร้างวดัแหง่นี 3ขึ 3นกลางกสระบวัเพื�อเป็นการขอบคณุพระโพธิสตัว์กวนอิม 

 



              

 

    

 
 

 
 

�รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (พิเศษ บฟุเฟ่ต์นานาชาติ VIP SEN ) 

• นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัใหลตั 3งอยู่ใน จงัหวดักว่างนิงห์ซึ�งจงัหวดันี 3จะมีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศ

เหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ A ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ ?a8 กิโลเมตร ให้ท่านสมัผสับรรยากาศข้างทาง 

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ b.B ชั�วโมง) 

• เมืองฮาลอง เป็นเมืองท่องเที�ยวทางชายฝั�งตอนเหนือของเวียดนาม มีคาสิโนบริการทุกท่านให้ได้เสี�ยงโชค 6A ชม. และยังมี 

ร้านอาหารทะเล สไตล์เวียดนามแท้ๆ ให้ทกุท่านได้ลิ 3มลองอาหารซีฟู้ดสดๆ ในราคา ย่อมเยาว์ นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที�ยวแล้ว 

เมืองนี 3ยงัมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื�นๆเช่น การค้า เมืองทา่ การผลติถ่านหิน ผลติภณัฑ์ทางทะเล และ การผลติวสัดกุ่อสร้าง 

•  นําท่าน นั�งกระเช้า 2 ชั 3น ข้ามทะเลที�ใหญ่ที�สดุในโลก ซึ�งสามารถจคุนได้ถงึ 200 คน ชมทิวทศัน์ที�แสนสวยงามของ อ่าวฮาลอง

เบย์ ข้ามฝั�งสูเ่กาะอีกฝากฝั�งหนึ�ง เพื�อให้ทกุท่านได้เปลี�ยนบรรยากาศการชมทิวทศัน์ความสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ โดยการนั�ง 

ชิงช้าสวรรค์  

• ให้คณุได้เพลินเพลินกบั โซน Majestic Mountain และ เครื�องเลน่ต่างๆ เช่น Samurai slide , Zen garden , 4D (รวมค่าเครื�อง

เลน่ในสวนสนกุ ยกเว้น พิพิธภณัฑ์หุน่ขี 3ผึ 3งที�ไมร่วมให้ในรายการ)สมควรแก่เวลานําทา่นนั�ง กระเช้าข้ามฝั�งกลบัมาอีกครั 3ง 

 

�รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (ซีฟู้ด) 

• ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ 3ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง ซึ�งเป็นตลาดสดท้องถิ�นเมืองฮาลอง มีของขายสารพดั สินค้าพื 3นเมือง

และของที�ระลกึให้ได้เลือกอย่างมากกวา่ร้อยร้านค้า เพลิดเพลนิกบัการต่อรองสนิค้า ไมว่่าจะเป็น เรือสําเภาทําจากไม้ กระเป๋าก้อป

ปี 3 ยี�ห้อ Kipling ที�ราคาถกูที�สดุในเวียดนาม สร้อยมกุ กระจกทําจากไม้และเปลือกหอย ชดุประจําชาติออ๋าวญ๋าย เป็นต้น เป็นต้น 

และสินค้าพิเศษที�นี� คือ ส้มเวียดนาม หวานอมเปรี 3ยว อร่อยมาก และพวกอาหารทะเล เพราะเวียดนามมีชายฝั�งทะเลยาวติดกบั

ทะเลจีนใต้ 

 
เข้าสูที่�พกั โรงแรม Diamond Halong Hotel ระดบัสามดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 

 
 

วันที1สองของการเดนิทาง :   ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถํ 4านางฟ้า – ฮานอย  – วัดหงอ็กเซนิ – ถนน 56 สาย – หุ่นกระบอกนํ 4า 

 
�รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

• นําท่านสู่ท่าเรืออ่าวฮาลอง พาท่าน ล่องเรืออ่าวฮาลอง  สมัผสัจากความงดงามและสมบรูณ์ของอ่าวฮาลอง จนทําให้ได้รับการ

ขึ 3นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยเูนสโก้เมื�อปี พ.ศ. 6Bbt สมัผสัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที�ได้แต่งแต้ม

ด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพนัเกาะ สลบัซบัซ้อนเรียงตวักันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที�มีรูปร่างแปลกตา ลกัษณะ

ทั�วไปของอา่วฮาลองนั 3นประกอบไปด้วยเกาะเลก็ เกาะน้อยจํานวนกวา่ ?,888 เกาะ และมีเนื 3อที�กวา่ A,888 ตารางกิโลเมตร ซึ�งเป็น

สว่นหนึ�งของอา่วตงัเกีuยของทะเลจีนใต้ 

• ขึ 3นชม ถํ 4าเทียงกุ่ง หรือ ถํ 4านางฟ้า ซึ�งเป็นถํ 3าที�มีหินงอกหินย้อย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ�งนกั ถํ 3าแห่งนี 3เพิ�งถกูค้นพบ

เมื�อไมน่านมานี 3 ได้มีการประดบัแสงสีตามผนงัและมมุต่างๆ บรรยากาศภายในถํ 3าสวยงามแบบธรรมชาติที�เสริมเติมแตง่โดยมนษุย์ 

มีแสงสีที�ลงตวัทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั 3งรูปมงักร เสาคํ 3าฟ้าทั 3งAเสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว 

พระพทุธรูป ฯลฯ  

 
�กลางวันนี 4 ... รับประทานอาหารซีฟู๊ด บนเรือระหว่างการล่องอ่าวฮาลอง   

• ชม วัดหง๊อกเซิน วดัโบราณ ตั 3งอยู่ริมทะเลสาบบนเกาะหยก ซึ�งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถข้ามจากฝั�งไปยงัวดัโดยข้ามสะพาน

เทฮกุ (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ�งของกรุงฮานอย นกัท่องเที�ยวนิยมมาถ่ายภาพ

ไว้เป็นที�ระลกึ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ�งมีความเชื�อว่า เต่าตวันี 3 คือเต่าศกัดิwสิทธิw ? ใน 6 

ตวัที�อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี 3มาเป็นเวลาช้านาน ด้านในมีบรรยากาศร่มรื�นและมีศาลาสําหรับนั�งพกัผอ่น นาน เพลิดเพลินใจไป

กบัการชมภาพลายปนูปั 3นระบายสีที�วิจิตรงดงาม อนัแสดงให้เหน็ฝีมือของชาวเวียดนามอย่างแท้จริง ถือเป็นวดัที�มีสิ�งศกัดิwสทิธิwให้ผู้

มาเยือนได้เคารพสกัการะ   

• อิสระช้อบปิ 3ง ถนน 56 สาย หรือ ยา่นเฝอเฟือง แหลง่ขายของที�ระลกึและสนิค้าพื 3นเมืองที�ใหญ่สดุใจกลางเมืองของกรุงฮานอย 

เป็นย่านหตัถกรรมที�มีประวติัยาวนานร่วม x88 กว่าปี คืนวนัศกุร์-อาทิตย์ ที�ย่านนี 3มี Night Market ค่อนข้างคึกคกัไปด้วยผู้คน ทั 3ง

ชาวเวียตนามและนกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาจบัจ่ายใช้สอย มีของขายมากมายทั 3งแบรด์แนมและของก๊อปปีz  ของเด่นๆ น่าจะเป็น

พวกตุ๊กตาเวียดนามน่ารักๆ กระเป๋า และของจกุจิกสไตล์เวียดนาม สามารถตอ่รองราคาได้ ประมาณ b8- 

B8% แมค้่าบางคนพดูภาษาไทยได้ ชอบคนไทย และรับเงินไทยด้วย 



              

 

    

 
�รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

• ชมการแสดง ระบาํตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํ 4า ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม เอกลกัษณ์อย่างหนึ�งของชาติ 

และกําลงัจะสญูหายไปจากโลก การแสดงหุ่นกระบอกนํ 3าเริ�มต้นบริเวณดินดอนสามเหลี�ยมปากแม่นํ 3าโขง จากการที�บริเวณนี 3มีนํ 3า

ท่วมทุกปีจึงให้เกิดแรงบนัดาลใจให้คิดค้นการละเล่นเพื�อสร้างความบนัเทิงระหว่างที�นํ 3าท่วมเป็นเวลานาน สําหรับนักแสดงหุ่น

กระบอกนํ 3า ผู้แสดงจะอยู่หลงัฉากซึ�งมีระดบันํ 3าสงูถึงเอว เพื�อควบคมุการเคลื�อนไหวของหุ่นโดยใช้ไม้ไผ่ลํายาว แต่เทคนิคการเชิด

จะได้รับการรักษาไว้เป็นความลบั เรื�องราวก็เกี�ยวกบัวีถีชีวิต ประเพณี ความเชื�อของชาวเวียตนาม ชวนให้ติดตามมาก 

เข้าสู่ที1พัก โรงแรม Flower Hotel ระดับสามดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

วันที1สามของการเดนิทาง : นิงห์บงิห์ – ถํ 4าตามก๊ก– วัดบ่ายดงิห์ –พระราชวัง ฮวาลือ – สนามบนิ – ดอนเมือง 

 
�รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู ่เมืองนิงห์บิงห์ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอยเป็นจงัหวดัที�มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึ�งมีลกัษณะเด่นอยู่อย่างหนึ�ง
คือมีพื 3นที�ที�เป็นที�ชุ่มนํ 3า ในอาณาเขตอนักว้างใหญ่ไพศาล จนพื 3นที�นั 3นถกูเรียกว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก” (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง)  

• นําท่าน ล่องเรือชมถํ 4าตามก๊ก Tam Coc หมายถึง ถํ 3าสามถํ 3า ตามตํานานกลา่วว่าถํ 3านี 3ถกูบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสนํ 3า 

เมื�อครั 3งนํ 3าทะเลยงัท่วมถึง ซึ�งยงัคงมีรอยคราบนํ 3าปรากฎเป็นหลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่นํ 3า Ngo Dong ในช่วงแรกของการ

เดินทางท่านจะได้ชมทศันีย์ภาพ ภูเขาสองฝั�งแม่นํ 3าซึ�งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตํานานกล่าวว่าถํ 3านี 3ถกูบรรจง

สร้างโดย สายลมและกระแสนํ 3า เมื�อครั 3งนํ 3าทะเลยงัท่วมถึง ซึ�งยงัคงมีรอยคราบนํ 3าปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพที�ปรากฏในระหว่าง

การเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกบัการนั�งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องนํ 3า 

สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี�ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลบักับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ 

สลบัซบัซ้อนราวกบัภาพสามมิติ 

 
�รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

• นําทา่นสกัการะพระที� วัดบ่ายดงิห์ วดัเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองของนครหลวงเก่า ที�มีประวติัอนัยาวนานและมีชื�อเสียงของประเทศ

เวียดนามเป็นอยา่งมาก รวมทั 3ง เป็นวดัที�ใหญ่สดุในประเทศเวียดนามด้วย มีความสวยแปลกตา สร้างถกูหลกัฮวงจุ้ยแท้ๆ คือ 

ด้านหน้าเป็นนํ 3า และด้านหลงัเป็นเขา มีเทือกเขาตั 3งอยูม่ากมาย มีทุง่นา ท้องนํ 3า ที�มีแตสี่เขียวสดใส บริเวณด้านข้างๆวดั มีระเบียง

ทางเดิน ซึ�งมีพระพทุธรูปประดิษฐานเรียงรายทั 3งหมด 6,888 องค์ นอกจากนี 3 มีหอระฆงั อาคารเจ้าแมก่วนอิม วิหารเจ้าแมก่วนอิม

พนักร เป็นวดัที�เคารพบชูาของชาวเวียดนามหลายช่วงอายคุน . 

• นําทา่นเดินทางเข้าชม   พระราชวงัหลวงเก่าฮวาลือ (Hua Lo Palace) อายเุก่าแก่หลายร้อยปี ซึ�งมีสสุานกษัติรย์ราชวงศ์เล ที�

สวยงามให้ทกุท่านได้ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ 



              

 

    

• นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน Noi Bai International Airport 

…. น. ออกเดินทางโดยเที�ยวบินที� ...... มุง่สูป่ระเทศไทย  
.... น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน................. โดยสวสัดิภาพ และ ประทบัใจตลอดการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ:  **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการปรับเปลี�ยนราคาและรายการเดินทางตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะ อากาศ, ภัยธรรมชาติ, 
การเมือง, การประท้วง, การจราจร, การยกเลิกหรือเล่อืนของสายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบลว่งหน้า ซึ�งจะค านึงถงึผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญั โดยให้ขึ 3นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทฯ เท่านั 3น อีกทั 3งข้อสรุปและข้อตดัสินใดๆของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยติุ
สิ 3นสดุสมบรูณ์ 
 

.  
 
ราคา และ เงื1อนไข 

 

. 

 

 

 

    ช่องทางการตดิต่อ 

        

 

อัตราดังกล่าวประกอบด้วย 

� คา่รถปรับอากาศตลอดการเดินทางที�ระบ ุ

เนื1องจากเป็นโปรแกรมสาํหรับกรุ๊ปส่วนตัว ราคาเปลี1ยนแปลงได้ตาม.... 
� ช่วงเวลาที1เดนิทาง 

� จาํนวนผู้เดนิทาง 

กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที1เพื1อประเมนิราคา ให้เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของท่าน 
 

 



              

 

    

� คา่ที�พกัโรงแรมมาตรฐานตามที�ระบใุนรายการ (พกัห้องละ 6  ท่าน) หากทา่นต้องการพกัเดี�ยว ชําระเพิ�มตามรายการ 

� คา่มคัคเุทศก์ผู้ ชํานาญเส้นทางคอยดแูลการเดินทางในตา่งประเทศ 

� คา่อาหารตามรายการที�ระบ ุ

� คา่ประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตใุนวงเงินไมเ่กินทา่นละ        

500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม์) 

 

 

 

อัตราดังกล่าวไม่รวม    

� ตัuวเครื�องบิน  (หากต้องการให้ทางบริษัทจดัหาตัuวเครื�องบินให้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที�ได้เลยคะ่) 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

� คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น คา่เครื�องดื�ม และคา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด ฯลฯ 

�  คา่ทําหนงัสือเดินทาง, คา่ทํา ใบอนญุาตที�กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 

�  คา่ปรับ สําหรับนํ 3าหนกักระเป๋าเดินทางที�เกินจากที�ทางสายการบินกําหนดไว้ 

�  สําหรับราคานี 3บริษัท ฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมีการเก็บเพิ�ม 

�  สายการบินอาจมีการเรียกเก็บภาษีนํ 3ามนัเพิ�มเติมอีก !!! 

 

เงื1อนไขการจองทัวร์และการชาํระเงนิ 

� กรุณายืนยนัการเดินทาง และชําระเงินเตม็จํานวน/ทา่นภายใน 3 วนั หลงัจากยืนยนัการเดินทาง หรือก่อนหน้านั 3นขึ 3นอยูก่บัทาง 

บริษัทและขึ 3นอยูก่บัช่วงเวลาที�ทา่นเดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลทอ่งเที�ยวหรือวนัหยดุตอ่เนื�อง อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกวา่ปกติ 

� คา่ทวัร์สว่นที�เหลือบริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ทั 3งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั หรือก่อนหน้านั 3นโดยขึ 3นอยู ่ช่วงเวลาที�ทา่น 

เดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที�ยวหรือวนัหยดุตอ่เนื�อง อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกวา่ปกติ โดยทา่นชําระเป็นเงินสดหรือสั�งจ่าย

เป็น เช็คเงินสด (Cashier cheque) ในนามบริษัท บีสแควร์ เจอร์นี� จํากดั    

เงื1อนไขเกี1ยวกับการยกเลกิ  

� หากมีการยกเลิก ทางบริษัท ฯ  ขอสงวนสทิธิwในการหกัเงินมดัจําทั 3งหมด หรือบางสว่นตามที�เกิดคา่ใช้จ่ายขึ 3นจริง   

� **กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที�ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถงึ

เที�ยวบิน พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั 3งหมด**  



              

 

    

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ   

� บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี 3 เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข 

� บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwที�จะขอเลื�อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดนิทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคาค่าบริการ กรณีจํานวนผู้ เดินทางตํ�า

กวา่ขั 3นตํ�าที�ระบไุว้ในเอกสาร 

�  รายการนี 3เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั 3งหนึ�ง หลงัจากได้สํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�พกัใน 

ตา่งประเทศเป็นที�เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี 3อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

�  ราคานี 3คํานวณจากต้นทนุ ของคา่ใช้จ่ายสําหรับทอ่งเที�ยว และโรงแรมตามราคาปัจจบุนั หากราคาปรับสงูขึ 3น บริษัทฯ สงวนสิทธิwที�

จะ ปรับราคาตามสถานการณ์ดงักลา่ว. 

�  บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนือการควบคมุของ

ทาง บริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ 3นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ 

จาก อบุติัเหตตุา่งๆ 

� หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที�ยวจะสิ 3นสดุ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธิwและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที�ทา่นได้ชําระไว้ 

แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ 3น เนื�องจากการทอ่งเที�ยวนี 3เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถที�จะ

เรียกร้องเงินคืน ในกรณีที�ทา่นปฏิเสธหรือสละสิทธิwในการใช้บริการนั 3นที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีก่อนยืนยนัการ

เดินทาง 

�  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัท ขนสง่ หรือ หน่วยงานที�ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�นทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้

สําหรับ คา่บริการนั 3นๆ 

�  มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธิwในการให้คําสญัญาใดๆ ทั 3งสิ 3นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มี อํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั 3น 



              

 

    

� บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆ หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื�อมเสียหรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็

ตามที�กอง ตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว 

 


