
 
 
 
 

 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD644 DMK(ดอนเมือง) – HAN(ฮานอย) 18.30 – 20.20 
FD645 HAN(ฮานอย) – DMK(ดอนเมือง) 20.50 – 22.40  

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 

 ฟรีเสื้อเวียดนามท่านละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 
 พกัโรงแรมฮานอย 1คืน 3ดาว / ซาปา 1 คืน 3ดาว / ลาวไก 1 คืน 4ดาว 



  
มาตรการความปลอดภยัยุคโควิด-19  

** หวัหน้าทวัร,์ไกด์และคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบโดสแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัเฉพาะลูกคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบโดสแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง(วคัซนีสูตรใดกไ็ด ้ไมน่้อยกว่า 2 เขม็และรองรบัวคัซนีสูตรไขว)้ 

- ส าหรบัเดก็ท่ีอายุต า่กว่า 11 ปี ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. 
- ส าหรบัเดก็ท่ีอายุตัง้แต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องแสดงเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิดครบโดสแล้ว 14 

วนัก่อนเดินทาง(วคัซีนสูตรใดกไ็ด้ ไม่น้อยกว่า 2 เขม็และรองรบัวคัซีนสูตรไขว)้ 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** ประกนัโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 10,000 USD 
** รวมค่าตรวจ ATK เมื่อเดนิทางถงึประเทศเวยีดนาม และค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทางกลบัเพื่อใชเ้ชค็อนิกลบัประเทศ
ไทยเรยีบรอ้ยแลว้ 

** ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ก่อน 72ชม. หรอื ATK มใีบรบัรอง ก่อนเดนิทาง 24 ชม.**  
** ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR วนัแรกทีโ่รงแรมกกัตวั(ATK ดว้ยตวัเองในวนัที ่5 )เมื่อเดนิทางถงึไทย ** 

 
DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย – CHECK IN HOTEL             (–/–/–) 
15.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจ้าหน้าที่ของ

บรษิัทฯคอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และหวัหน้าทวัร์
ให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

18.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิ
ที ่FD644 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

20.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม เม่ือเดินทางถึงตรวจ ATK ถ้าผลเป็นลบ
เดินทางทางท่องเท่ียวได้ตามโปรแกรม (ค่าตรวจรวมอยู่ในค่าทวัรแ์ลว้) 
น าท่านออกเดนิทางไปยงัทีพ่กั เพื่อท าการ CHECK IN ใหอ้สิระท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั FIRST EDEN HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY2 เมืองห่านาม – ล่องเรือชิมน ้าชาเวียดนาม – วดัตามจุ๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮา
ลองไนท์มาเกต็                     (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 น าทุกท่านออกเดนิทางไป เมืองห่านาม เป็นเมอืงมนีิคมอุตสาหกรรมรวม 8 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นของญี่ปุ่น เกาหลจีงึ
ไม่ต้องแปลกใจถ้ามาห่านามด้วยมอเตอร์เวย์  และเห็นการพัฒนาโลจิสติกส์ของเมืองเป็นระยะ เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม เพื่อน าท่าน ล่องเรอืพรอ้มชมิน ้าชาเวยีดนามและไดช้มความงามของแลนด์มารก์แห่งใหม่ของเวยีดนาม 
วดัตามจุ๊ก หรือที่ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตัง้อยู่ตรงกลางเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อค้นคว้าดินแดนแห่งพุทธศาสนา วดัแห่งนี้เป้นวดัที่มพีื้นที่กว้างถึง 5พนัเฮกตาร์ รวมสระน ้าที่กว้าง 

ใหญ่เขาหนิธรรมชาติและป่าดงดิบ มสีิง่ปลูกสร้างหลกัคอื วดัหงอก วหิารตามเท้ วหิารฟาบจู๋ วหิารกวนอิม ประตู
ตามกวาน และศูนยป์ระชุมนานาชาตกิลางสระน ้า 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่าน
ชนบทของเวียดนาม สองฝัง่ส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสสีนัสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล ระยะทางประมาณ 100 
กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึ่ง) ระหว่างทางแวะ ร้านยา จากนัน้อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงและ
เลอืกซื้อสนิคา้ที ่ตลาดฮาลองไนท์มารเ์กต็ มสีนิคา้พืน้เมอืงเวยีดนามและสนิคา้จากจนีใหท้่านไดเ้ลอืกหลากหลาย 
เหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ ผา้พนัคอ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั SEA STAR HALONG HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY3 ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย ์– ถ า้นางฟ้า – เมืองฮานอย – ร้านหยก           (B/L/D) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเช้าตรวจ RT-PCR ท่ีโรงแรม เพื่อใช้ออกเอกสาร

เชค็อินกลบัประเทศไทย (ค่าตรวจรวมอยู่ในค่าทวัรแ์ล้ว) 
น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย์ เพื่อ ล่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความ
งดงามดงัภาพวาดโดยจติรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1 ,900 เกาะได้รบัการประกาศเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เตม็ไปด้วยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มความงาม
ของเกาะต่างๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ หลังจากนัน้น าท่านชม ถ ้านางฟ้า ชมหินงอกหินย้อย
มากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นักถ ้าแห่งนี้เพิง่ถูกคน้พบเมื่อไม่นานมานี้ไดม้กีารประดบัแสงสตีามผนัง
และมุมต่างๆ ในถ ้าซึ่งบรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิี่เสรมิเตมิแต่งโดยมนุษย์แสงสทีี่
ลงตวัท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทัง้รูปมงักรเสาค ้าฟ้าพระพุทธรูปศวิลงึค์ 



เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!!อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT 
น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง)  
ระหว่างทางแวะชม ร้านหยก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั FIRST EDEN HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY4 สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพกัลุงโฮ – วดัเจดีย์เสาเดียว –
ทะเลสาบตะวนัตก – เจดีย์เฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ท่า
อากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย – กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)                                  (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางไปชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรฐับุรุษอาวุโสอดตี
ประธานาธิบดีโฮจิมนิห์ ซึ่งได้รับการอาบน ้ายาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมคิงที่ ชม
บา้นพกัทีอ่ยู่อาศยัของท่านอดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ึ่งครัง้หนึ่งใชเ้ป็นศูนยบ์ญัชาการในสงครามเวยีดนาม  
(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวนัจนัทร,์ วนัศกุร ์และตลอดทัง้เดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี และ บ้านพกัลุงโฮ เป็น
สถานทีส่องเเห่งทีต่ัง้อยู่ติดกนั  เป็นสถานทีท่ีเ่เสดงถงึการปลดแอกเวยีดนามออกจากการปกครองของฝรัง่เศสเเละ
เป็นจุดทีก่่อใหเ้กดิประเทศเวยีดนามสมยัใหม่ในปัจจุบนั 



จากนัน้น าท่านชม วดัเจดียเ์สาเดียว ทีม่อีายุกว่า 400 ปี วดัแห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจา้แม่กวนอมิ 
ซึ่งตัง้อยู่กลางสระบัว โดยมตี านานไว้ว่า พระเจา้หลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคนื
วนัหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน) ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิมพระแม่โพธิสตัว์ ได้มาปรากฎที่สระบวัและได้ประธานโอรสให้กับ
พระองค ์หลงัจากนัน้ พระองคก์ไ็ดม้พีระโอรส จงึไดส้รา้งเจดยีข์นาดเลก็ทีต่ัง้อยู่บนเสาต้นเดยีวกลางสระบวัเพื่อเป็น
การถวายสกัการะแด่เจา้แม่กวนอมิ ในปี คศ. 1049 ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่มกัจะมาขอพรใหไ้ดบุ้ตรกบัเจา้แม่กวนอิมที่
เจดยีเ์สาเดยีวแห่งนี้อยู่เสมอ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ   
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน ้าจืดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของกรุงฮานอย ทะเลสาบ
ตะวันตก มีความยาวของชายฝัง่ 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงหลวงและเป็นสถานที่ๆ นิยม
ส าหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ มสีวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่ก าลงัมองหาการ
พักผ่อนจากเมืองที่วุ่นวาย จากนัน้น าท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่ส าคัญและเก่าแก่ของชาว
เวยีดนาม ตัง้อยู่ในพื้นที่ของวดัเฉินก๊วกเป็นวดัทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงใกล้กบัทะเลสาบตะวนัตกของเมอืงฮานอย เจดีย์
แห่งนี้ ใช้ศิลปะทีม่กีารผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวยีดนาม มคีวามสูง ทัง้หมด 11 ชัน้ 
แต่ละชัน้จะมลีกัษณะเหมอืนกนั จากชัน้ล่างถึงชัน้บน ต่างเพยีงจะมขีนาดเล็กลงตามความสูงทีช่่องหน้าต่างของแต่
ละชัน้จะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่ง
มองเหน็เด่นชดัจากภายนอก ไล่เลยีงขึน้ไปตรงกนั ตวัเจดยีก์่อสรา้งดว้ยอฐิสแีดง ชัน้ล่างดา้นหน้าจะมแีท่นส าหรบัให้
นักท่องเทีย่วบูชา ภายในมจีารกึประวตัคิวามเป็นมาทัง้ของเจดยีแ์ละพระศรศีากยมุนีปางปรนิิพพานทีท่ าดว้ยทองค า 



น าทานสู่ใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย ์ขา้มไปสู่เกาะหยก น าท่านไปชม 
วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามอีาคารหลงัเล็กๆ ที่มเีต่าสต๊าฟ
ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าที่อาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวดัยงัมตีะพาบศกัดิส์ทิธิร์วมทัง้อานุสาวรยี์ของ ตรนัคว็
อกตวน ซึ่งเป็นแม่ทพัเอกในการต่อสูก้บักองทพัมองโกลและขบัเคลื่อนทพัมองโกลกลบัไปไดส้ าเรจ็เมื่อปี ค.ศ.1257 
วดัหงอ็กเซนิ หรอืวดัเนินหยก เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึ่งทีส่ าคญัมากๆของเมอืงฮานอยสะพานสแีดงนัน้เป็นสะพานไมท้ี่
มนีักท่องเทีย่วทีม่าทวัรเ์วยีดนามทีเ่ป็นคู่รกัมกัจะมาถ่ายรูปพรเีวสดิ้งกนัทีน่ี่ เมื่อผูท้ีม่าทวัรเ์วยีดนามขา้มสะพานไปก็
จะเขา้สู่ประตูวดั ภายดา้นในนัน้จะมตีะพาบอยู่ 1 ตวั ทีส่ต๊าฟไวป้ระวตัแิละความเป็นมานัน้กล่าวไวว่้า ทะเลสาบแห่ง
นี้มตีะพาบทัง้หมด 2 ตวั อกีตวัหนึ่งยงัมชีวีติอยู่และอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ 

จากนัน้น าท่านอิสระชอ้บป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านได้เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผา้ 
รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 

ค า่ บริการขนมปังเวียดนาม 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

20.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ FD645 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

22.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 

*********************************************************************** 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

14 – 17  เมษายน 2565 18,888 4,000 

15 – 18 เมษายน 2565 17,888 4,000 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง) 

   
ข้อส าคญั  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR)  หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผู้เดนิทาง 



- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งโดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิได้
น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไข
ของสายการบนิ) **  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
- ค่าเบี้ยประกนัโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 10,000 USD 
- ค่าตรวจ ATK 1ครัง้ เมื่อเดนิทางถงึและ RT-PCR 1ครัง้ ทีเ่วยีดนามก่อนกลบัไทย 1 วนั 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถ้าม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าตรวจ RT PCR ทีไ่ทยก่อนเดนิทาง 72 ชม. หรอื ATK(มใีบรบัรอง)ทีไ่ทยก่อนเดนิทาง 24 ชม. อย่างใดอย่างหนึ่ง    

- ค่าตรวจ RT-PCR และกกัตวัในโรงแรมเพื่อรอผลตรวจเมื่อเดนิทางถงึไทย 



 

เงื่อนไขการจอง  

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บรษิัทจะเก็บเป็นเครดิตหรอืเลื่อนการเดินทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกค้า โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 

หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 



- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บรษิัทฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

เงื่อนไขส าคญัอื่นๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเี รยีดวันอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล์ทบนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางใหท้างบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 



- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบร้อยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ต้องมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานที่ท่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใช้รองเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัท

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จึงขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบิน หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บริษัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร



โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


