ซินจ่ าว...เวียดนาม บินไปกับพี่สิงโต
เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่ องอ่ าวฮาลอง 3 วัน

กรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก วัดเตริ๋นก๊ วก วัดแห่งวรรณกรรม
ฮาลอง ตลาดราตรี เมืองฮาลอง ล่องเรื ออ่าวฮาลอง ชมถ ้านางฟ้า ฮานอย ร้ านหยก ทะเลสาบคืนดาบ

วันที่ 1
05.00 น.
07.10 น.
09.05 น.
เที่ยง
จากนัน้

ค่า

กรุ งเทพฯ-กรุ งฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊ วก-วัดแห่ งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์ เตอร์ สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสูก่ รุงฮานอยโดยเทีย่ วบิน SL 180
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
(เวลาท้ องถิ่นที่เวียดนาม เท่ ากับประเทศไทย)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตงอยู
ั ้ ภ่ าคเหนือ
เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาท่านเดินทางข้ ามแม่น ้าแดง
แม่น ้าสายลอยฟ้าที่อยูส่ งู กว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม
ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปั จจุบนั ใช้ เฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง
ฮานอยในอดีตได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ ในเอเชีย เรี ยกกันว่า
“Little Parris”เป็ นเมืองหลวงที่ได้ รับการวางผังเมืองไว้ อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น ้าล้ อมรอบเมือง เฉพาะกรุ งฮานอยมีทะเลสาบ
มากว่า 12 แห่ง จึงได้ ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่ นด้ วยต้ นไม้
ใหญ่ มีอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอิน
โดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้ นกั เดินทางได้ ไปสัมผัสเสน่ห์เมือง
หลวงแห่งนี ้อย่างไม่เสือ่ มคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึง่ จะมีอายุครบ
1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่ เมืองแห่งนี ้
ยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ได้ อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปั ตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สาคัญต่างๆ ยังคงเป็ นการก่อสร้ าง
สไตล์ ฝรั่งเศส ต้ นไม้ สองข้ างทางอายุกว่าร้ อยปี ให้ ความร่มรื่ น และสบายตายิ่งนัก พาท่านเที่ยวชม ทะเลสาบตะวันตกทะเลสาบ
ที่ใหญ่ที่สดุ ของฮานอย สักการะ วัดเตริ๋นก๊ วกวัดเก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต วัดนี ้เป็ นเกาะเล็กๆ ริ มทะเลสาบ จากนัน้
พาท่านชม วัดแห่ งวรรณกรรมวัดโบราณ ซึง่ มีประวัติความเป็ นมายาวนานนับร้ อยปี เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็ นสถานที่
ใช้ สอบจ้ องวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้ วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็ น จ้ องวน และยังมีศาลเทพเจ้ าขงจื๊อ
และสานุศิษย์
นาท่านเดินทางสู่ อ่ าวฮาลองซึ่งได้ รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเวียดนาม”ให้ ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็ นอยู่ของชาว
เวียดนาม นาท่านเดินทางต่อไปยัง อ่ าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 กม.ใช้ เวลาใน
การเดินทางประมาณ 3.50 ชม.
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านช้ อปปิ ง้ Night Market เมืองฮาลองซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมของฝากของที่
ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานาท่านเข้ าที่พกั NEWSTAR HOTEL 3* หรือเทียบเท่ า

วันที่ 2

ล่ องเรืออ่ าวฮาลอง-ชมถา้ นางฟ้ า-ฮานอย-ร้ านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์ -วัดหงอกเซิน-ชมระบาโชว์ ห่ ุน
กระบอก

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสูท่ า่ เรื อเพื่อล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้ างด้ วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่ าวฮา
ลองประกอบด้ วยหมู่เกาะน้ อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้ รับการประกาศเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี ้เต็มไปด้ วย
ภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ ชมความงามของเกาะต่างๆทังเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่
้
ชนฯลฯนาท่านชมถา้
นางฟ้ าชมหินงอกหินย้ อยมากมายล้ วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ ้าแห่งนี ้เพิ่งถูกค้ น พบเมื่อไม่นานมานี ้ได้ มีการประดับ
แสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ ้าซึง่ บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริ มเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่
ลงตัวทาให้ เกิ ดจินตนาการรู ปร่ างต่างๆมากมายทังรู
้ ปมังกรเสาค ้าฟ้าพระพุทธรู ปศิวลึงค์นาท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่าเป็ น
สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็ นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้ าเข้ าหากันคล้ ายๆกับไก่หรื อนกแล้ วแต่จินตนาการของแต่ละ
ท่าน
บริการอาหารกลางวันบนเรือ ณ ภัตตาคารเมนูซีฟด+ไวน์
แดง DALAT *เป็ นอาหารทะเลสไตล์ เวียดนาม*
ู๊
ถึงท่าเรื อฮาลองนาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงฮานอย (4 ชัว่ โมง)ระหว่างทางแวะชมศูนย์หตั ถกรรมของคนพิการเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึก
และสินค้ าพื ้นเมืองมากมายเป็ นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี ้
ถึงฮานอยนาทุกท่านข้ ามสะพานแสงอาทิตย์ สกู่ ลางทะเลสาบชมวัดหงอกเซินวัดโบราณภายในประกอบด้ วยศาลเจ้ าโบราณและ
เต่าสต๊ าฟขนาดใหญ่ซงึ่ มีความเชื่อว่าเต่าตัวนี ้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี ้มาเป็ นเวลาช้ านานจากนัน้
ชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยนาท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกนา้
ซึง่ เป็ นศิลปะพื ้นบ้ านที่มีชื่อเสียงท่านจะได้ ชมเรื่ องราวความรักในเทพนิยายความภาค
ภูมิใจในความเป็ นธรรมชาติและวิถีชาวบ้ านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการ
ตกปลาการแข่งเรื อโดยใช้ หนุ่ กระบอกน ้าทังสิ
้ ้น
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้ าที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่าย
จากนัน้

ค่า

วันที่ 3

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมนิ ทร์ -ทาเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์ โฮจิมนิ ทร์ -ถนน36สาย-กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิ ดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์
และ
จะปิ ดบริการช่ วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผู้
ประกาศเอกราชให้ กบั ประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซึ่งได้ ทาการเก็บรักษาศพไว้ เป็ นอย่าง ไม่ให้ เน่า
เปื่ อย โดยมีเจ้ าหน้ าที่ดแู ล และค่อนข้ างเข้ มงวด
ชมทาเนียบประธานาธิบดีที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้ างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่
หลังทาเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี ้ จึงเป็ นสถานที่รับแขกบ้ านแขกเมืองแทน ชมวัดเจดีย์เสาเดียววัดรูปทรงดอกบัว ตังอยู
้ ่กลางสระ
บัว วัดแห่งนี ้ สร้ างขึ ้นเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาให้ แก่
เจ้ าแม่กวนอิม โดยตานานได้ กล่าวว่า ได้ มีกษัตริ ย์องค์หนึง่ อยากได้ พระโอรสมาก และรอ
มาเป็ นเวลานาน ยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึง่ ได้ สบุ ิน เห็นพระโพธิสตั ว์กวนอิมมาปรา
กฏที่สระดอกบัวและได้ ประทานโอรสให้ กบั พระองค์ หลังจากนันไม่
้ นาน พระองค์ก็ได้ มี
พระโอรส สมใจ จึงได้ สร้ างวัดแห่งนี ้ขึ ้น กลางกสระบัวเพื่อเป็ นการขอบคุณพระโพธิ
สัตว์กวนอิมชมพิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ออกแบบและก่อสร้ างโดยช่างจาก
รัสเซีย เป็ นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่ องราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตัง่ แต่เด็กจนกระทัง่ เติบโต และขันตอนการปฏิ
้
วตั ิ และ
กอบกู้เอกราช จนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิตที่ปลดปล่อย ประกาศเอกราชให้ ชาวเวียดนามนาจากนันน
้ าท่าน อิสระช้ อปปิ ้ งถนน 36
สายมีสนิ ค้ าราคาถูกให้ ทา่ นได้ เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื ้อผ้ า รองเท้ า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ SEN BUFFET
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 185
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื
........................................................................................

เที่ยง
20.20 น.
22.20 น.

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตารางวันเดินทางราคา เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน SL
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

11 พ.ค.61
25 พ.ค.61
1 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61
6 ก.ค.61
27 ก.ค.61
3 ส.ค.61
10 ส.ค.61
7 ก.ย.61
28 ก.ย.61

13 พ.ค.61
27 พ.ค.61
3 มิ.ย.61
17 มิ.ย.61
1 ก.ค.61
8 ก.ค.61
29 ก.ค.61
5 ส.ค.61
12 ส.ค.61
9 ก.ย.61
30 ก.ย.61

31
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
11,900
9,900
11,900
9,900
9,900

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
11,900
9,900
11,900
9,900
9,900

8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
10,900
8,900
10,900
8,900
8,900

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

อัตราค่ าบริการรวม
-

ตั๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนา้ มันและภาษีต๋ วั ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
-

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
ค่ าทาหนังสือเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถอื พาสปอร์ ตต่ างชาติ

-

-

ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ งั เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 450บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
1.กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า15 วัน มิฉะนัน้ ถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก2.1 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ทงั ้ หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิน้
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ทงั ้ นีท้ ่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ใน
กรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสียหายต่ างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
5. คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทางไม่ ถงึ 10 ท่ านไม่ มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางไป
ด้ วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนการเดินทาง
6.กรณีท่ ที ่ านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้
ก่ อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษัทฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้
(หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถงึ และไม่ สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยั พิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบตั ิเหตุในรายการ
ท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
- ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบางมือ้ ,เพราะ
ค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมา
ขาด
- ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุท่ เี กิดจากความประมาทของ
นักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ กี ระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณีท่ กี ารตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คนื ค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ ที ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทัง้ หมด
- กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

