
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิเวียดเจ็ทแอร.์ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย–เมืองนิงบิงห์ (เย็น) 

12.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4เคาทเ์ตอรส์ายการเวยีดเจท็แอร ์ ประตู 3Viet Jet Air ( 

VJ ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

15.50น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย่วบนิ VJ902 

17.40น.  เดินทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) 

จากน ัน้   น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ทีต่ ัง้อยู่ภาคเหนือ  

เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดินทางขา้มแม่น า้แดง  

แม่น า้สายลอยฟ้าทีอ่ยู่สูงกว่าตวัเมอืง ท่านจะเหน็สะพานเหลก็แห่งแรกของเวยีดนาม  

ทีอ่อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร ัง่เศส ปจัจบุนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่าน ัน้ กรุง 

ฮานอยในอดีตไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดในเอเชยี เรียกกนัว่า 

“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ไดร้บัการวางผงัเมืองไวอ้ย่างดี มีทะเลสาบและแม่น า้ลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมี

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จงึไดช้ือ่ว่า City of Lakes มถีนนหนทางทีร่่มรื่นดว้ยตน้ 

ไมใ้หญ่ มอีาคารสถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียล ทีง่ดงามโดดเด่นมากกว่าเมอืงใด ๆ 

ในอนิโดจนี ปจัจบุนัฮานอยยงัเหลอืรอยอดีตความรุ่งโรจนใ์หน้กัเดินทางไดไ้ปสมัผสั 

เสน่หเ์มอืงหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสือ่มคลายชมตวัเมอืง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึง่ 

จะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีด 

นาม ซึง่เมอืงแห่งนี้ ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบฝร ัง่เศส ตึก อาคารทีส่  าคญั

ต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสรา้ง สไตลฝ์ร ัง่เศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกว่ารอ้ยปี ใหค้วามร่มรื่น และสบายตายิ่งนกั  จากน ัน้ น า

ท่านเดินทางสู่เมอืงนิงบงิห ์

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั YEN NHI HOTEL 3*หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่สอง วดัไบ่ดิงห-์ นิงกบ์ิงห-์ลอ่งเรอืชมถ ้าตามกก๊-ฮานอย-สุสานโฮจมิินห-์วดัหงอ๊กเซิน-ช็อปป้ิงถนน 36 สาย 

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้ น าท่านเดินทางสู่ วดัไบด่งิหB์aiDinhเป็นวดัทีใ่หญท่ีสุ่ดในเวยีดนาม หรืออาจ 

จะใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี วดัไบ่ดิงหเ์ป็นศูนยร์วมชาวพทุธจากทกุภูมภิาคมารวมกนัวดั 

ถูกก่อสรา้งตามฮวงจุย้โบราณคือ ดา้นหลงัองิภูเขา ดา้นหนา้คือแม่น า้ แต่สิง่ทีส่รา้ง 

ความประทบัใจใหก้บันกัท่องเทีย่วคือรูปปัน้พระอรหนัต ์๕๐๐ รูปทีป่ระดิษฐานตาม 

ระเบียงสองดา้นสู่สถานที่บูชา ระเบียงแต่ละดา้นยาวประมาณ ๑,๗๐๐เมตรเป็นสญัลกัษณ์แห่งเสน้ทางสู่พุทธศาสนาของ

บรรดาพระอรหนัต ์ ซึง่ถอืเป็นเสน้ทางแห่งพระอรหนัตย์าวทีสุ่ดในเอเชยี  ภายในมสีิง่ปลูกสรา้งต่างๆไดแ้ก่ ประตูตามกวาน 



 

หงวาย ประตูตามกวานโหน่ย หอระฆงั สถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและพระพทุธรูป  

หอระหงันี้มรีะฆงัขนาดใหญ่ทีสุ่ดของเวยีดนามหนกั ๓๖ตนั และมกีลองส าริดหนงั 

๗๐ตนั  ชาวบา้นมคีวามเชือ่ว่า เสยีระฆงักงัวาฬไกลถงึไหนพระพทุธเจา้จะปกป้อง 

มนุษยถ์งึน ัน่   รูปปัน้พระอรหนัตก์็จะถงึสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและพระพทุธเจา้ 

  ทีน่ี่มรูีปปัน้ทองส าริดเจา้แม่กวนอมิพนัมอืขนาดใหญ่และพระพทุธรูปทองส าริด 

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของเวยีดนามน าท่านเดินทางสู่ ตามกก๊ (Tam Coc)หมายถงึ 

ถ า้สามถ  า้ ตามต านานกลา่วว่าถ  า้นี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน า้ เมือ่ 

คร ัง้น า้ทะเลยงัท่วมถงึ ซึง่ยงัคงมรีอยคราบน า้ปรากฏเป็นหลกัฐานลงเรือพายลอ่ง 

ตามแม่น า้ Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภูเขา 

สองฝัง่แม่น า้ซึง่มคีวามยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านานกลา่วว่าถ  า้นี้ถูก 

บรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน า้ เมือ่คร ัง้น า้ทะเลยงัท่วมถงึ ซึง่ยงัคงมรีอย 

คราบน า้ปรากฎเป็นหลกัฐาน ภาพทีป่รากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมอืน “กุย้หลนิของจนี”เพลดิเพลนิกบั

การน ัง่เรือกระจาด ลอ่งเรือผ่านทอ้งน า้ สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมชีาวไร่ ชาวนา ใหเ้หน็อย่างเพลนิตา 

สลบักบัทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมติิ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่กรุงฮานอย 

น าท่านชม สุสานประธานาธิบด ีโฮจมินิห ์(สุสานประธานาธิบดโีฮจมินิหจ์ะปิดบริการทุก 

วนัจนัทร ์และ ศกุร ์ของสปัดาห ์และ จะปิดบริการช่วงเดอืน ตลุาคม-พฤศจกิายน) 

วรีบรุุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศ

เอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนาม ภายในสุสานบรรจศุพท่านประธานาธิบดีซึง่ไดท้  าการเก็บรกัษาศพไวเ้ป็นอย่าง ไม่ใหเ้น่าเป่ือย 

โดยมเีจา้หนา้ทีดู่แล และค่อนขา้งเขม้งวดน าทกุท่านขา้มสะพานแสงอาทติยสู่์กลางทะเลสาบชมวดัหงอกเซินวดัโบราณภายใน

ประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณและเต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ซึง่มคีวามเชือ่ว่าเต่าตวันี้คือเต่าศกัดิ์สทิธ์ิ 1 ใน 2 ตวัทีอ่าศยัอยู่ใน

ทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาชา้นานจากน ัน้ชมทะเลสาบคนืดาบทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอยน าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอก

น ้ าซึง่เป็นศิลปะพื้นบา้นทีม่ชีือ่เสยีงท่านจะไดช้ม 

เรื่องราวความรกัในเทพนิยายความภาคภูมใิจในความเป็นธรรมชาตแิละวถิชีาวบา้นเช่น 

การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพชืผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใชหุ้่นกระบอกน า้ท ัง้สิ้น 

ค า่     บริการอาหารเยน็ทีห่อ้งอาหารณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ ฮานอย –กรุงเทพฯ (เชา้) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบนินานาชาตนิอยไบ 

12.15น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ VJ901 

14.05น. เดินทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................ 

 



 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย  นิงบงิห ์ 3 วนั 2 คืน บนิ VJ 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

3 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 24 7,900 7,900 7,500 2,500 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

5 ม.ค.61 7 ม.ค.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

19 ม.ค.61 21 ม.ค.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

26 ม.ค.61 28 ม.ค.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 24 11,900 11,900 10,500 2,500 

2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

9 มี.ค.61 11 มี.ค.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

23 มี.ค.61 25 มี.ค.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

12 เม.ย.61 14 เม.ย.61 24 11,900 11,900 10,500 2,500 



 

 
อตัราคา่บริการรวม 

- ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไมค่รบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บริการไมร่วม 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ที่เมอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

ควบคมุของบริษทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดนิทางไมน่้อย 

กวา่15 วนั มฉิะนั้นถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลิกการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด  

ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการ 

       เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทุกกรณี 

 4.บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม 

13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24 11,900 11,900 10,500 2,500 

20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 

27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 24 8,900 8,900 8,500 2,500 



 

       จ านวนทีบ่ริษทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ 

        เดยีวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลิกของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่นไมม่หีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

6.กรณีที่ทา่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีท่กุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

- บริษทัฯมสีทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้น (หนังสอื

เดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ

ของบริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะ

คา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กิดจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยว

เองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได ้ 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

ในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง** 

 


