
  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

                                                                       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดการเดนิทาง วนัที ่4-7 ต.ค. 61 / 31 ต.ค. 61 – 3 พ.ย. 61 / 22.25 พ.ย. 61 / 20-23 ธ.ค. 6  

วนัแรก      กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                                                                                                                                                      

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4ประตู2 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวก (*บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG560 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

น าท่านสู่ ตวัเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซ่ึง

เมืองแห่งน้ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบ

ฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่างๆ น าท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานท่ีท่ีท่านโฮจิมินห์ได้อ่านค า

ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. สุสานโฮจิมินห์ ภายใน

บรรจุศพอาบน ้ ายาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ในห้องปรับอากาศท่ีขดัต่อความประสงค์

ของท่านท่ีตอ้งการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เขา้ชมดา้นในทุกวนัจนัทร์และวนัศุกร์) นกัท่องเท่ียวจะ

เดินเรียงแถวเขา้คิวอย่างเงียบสงบและส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสุสานได ้โดยห้ามน ากลอ้ง

ถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาด น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี  

http://bit.ly/2NMk5YE


ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีรับรองแขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั มีทหารเฝ้าห้ามเขา้ไปใกล ้แต่มี

เชือกกั้นใหถ่้ายรูปไดใ้นระยะไกล น าท่านชม บ้านพกัโฮจิมินห์ ท่ีเคยพ านกัอยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 2501-

2512 บา้นพกัสร้างด้วยไมท้ั้ งหลงั ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นท่ีพกัผ่อนและ

ตอ้นรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องท างาน และห้องนอน บา้นจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาด

เล็ก สมกบัเป็นตวัอยา่งท่ีดี จนไดรั้บการยกยอ่งเป็นบิดาของประเทศเวยีดนาม  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกช่ือวา่วดัแห่งรัก สร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั เป็นศาลาเก๋งจีน

หลังเดียวขนาดเล็ก ตั้ งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปส่ีเหล่ียม ภายใน

ประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อยา่ง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั เพื่อใหท้่านไดอ้าบน ้า เปล่ียนเส้ือผา้ และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

16.00 น.  พร้อมกนั ณ Lobby ท่ีพกั เพื่อออกเดินทงสู่ภตัตาคาร  

น าท่านชมการแสดง ระบ าตุ๊กตาน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนามและมี

แห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้ าผสมผสานกับเสียง

บรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) น า เสนอเร่ืองราวใน

ชีวติประจ าวนั ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   โรงแรมมาตรฐานระดบั 5 ดาว 

 

วนัทีส่อง           ออกรอบ ณ BRG Kings Island Golf Resort สนาม Mountain 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.30 น.  พร้อมกนั ณ Lobby โรงแรม เพื่อน าท่านเดินทางสู่

สนามกอล์ฟ BRG Kings Island Golf Resort ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง น าท่านออกรอบ 

ณ สนาม Mountain ได้รับการออกแบบโดย 

Pacific Coast Design Pty. Ltd. ท่ี ตั้ งอยู่ ใน เ มือง

เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยท่ีบริษทั Pacific Coast แห่งน้ีก็ได้สร้างสนามท่ีมีช่ือเสียงใน

ประเทศต่างๆอยา่ง อินเดีย มาเลเซีย จีน ไทยและออสเตรเลียมาแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงการออกแบบสนามก็

ไดพ้ยายามท่ีจะใชบ้รรยากาศของริมน ้า ภูเขาท่ีอยูไ่กลออกไปและตน้ไมท่ี้ลอ้มรอบบริเวณน้ีอยู ่ให้

เกิดประโยชน์มากท่ีสุด และผูอ้อกแบบก็มีความตั้งใจให้สนามแห่งน้ีเป็นสนามท่ีจะสร้างความ

ต่ืนเตน้และทา้ทายใหก้บันกักอลฟ์ทุกระดบัฝีมือ 



 

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซ่ึงแพคเกจรวม 18 หลุม Green fee, Caddy และ รถ

กอล์ฟ 1 คันส าหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทปิ Caddy) 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากท่ีท่านออกรอบเรียบร้อยแล้วท่านสามารถใช้ Facility ต่างๆของทาง BRG Kings Island 

Golf Resort ได้ เน่ืองจากท่ีน่ีมีคลบัเฮาส์ท่ีให้บริการร้านอาหารเลิศรสและหลายหลายประเภท

อาหาร รวมไปถึงบาร์ท่ีท่านสามารถพกัผ่อนหย่อนใจหลงัจากออกรอบได้ อีกทั้งยงัมีกิจกรรม

นอกเหนือไปจากสนามกอล์ฟให้บริการอีกดว้ย อาทิเช่น ฟิตเนส สปา ซาวน่า ล่องเรือและตกปลา

ในทะเลสาบ Dong Mo และ วา่ยน ้าในสระวา่ยน ้ามาตรฐานโอลิมปิค 

15.00 น.  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   โรงแรมมาตรฐานระดบั 5 ดาว 

 

วนัทีส่าม                     ออกรอบ ณ สนาม Phoenix Golf Resort 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.30 น.  พร้อมกนั ณ Lobby โรงแรม เพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ Phoenix Golf Resort โดยใชเ้วลา

ในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง สนาม Phoenix Golf Resort แห่ง

น้ีเป็นสนามจ านวนทั้งหมด 54 หลุม ซ่ึงเป็นสนามกอล์ฟท่ีให้บริการ

กอล์ฟอย่างเดียวที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และเป็นที่สองของเอเชีย

รองลงมาจาก Mission Hills China ในประเทศจีน ออกแบบโดย 

Ronald Fream สนามทุกสนามต่างก็ใช้ประโยชน์จากแฟร์เวย์ท่ี

ล าบาก กรีนท่ีเป็นลอนคล่ืน รวมถึงการวางเส้นทางลอดผ่านและ

รอบๆโขดหินปูนอย่างชาญฉลาด ยิ่งไปกวา่นั้นยงัเพิ่มการออกแบบสไตล์ญ่ีปุ่นและเกาหลีเขา้ไป  

อีกดว้ย ท าใหส้ภาพแวดลอ้มโดยรอบไดรั้บการดูแลอยา่งดีและมีสภาพอนังดงามอีกดว้ย 
 

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซ่ึงแพคเกจรวม 18 หลุม Green fee, Caddy และ รถ

กอล์ฟ 1 คันส าหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทปิ Caddy) 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 



หลงัจากท่ีท่านออกรอบเรียบร้อยแลว้ท่านสามารถใช ้Facility ต่างๆของสนามได ้ซ่ึงจะมีคลบัเฮาส์

สไตล์ยุโรปขนาดใหญ่โตมีความตั้ งใจท่ีจะมอบการความสะดวกสบายสไตล์โมเดิร์นให้แก่

นกักอล์ฟทุกท่านท่ีมาเยี่ยมเยือนสนาม Phoenix Golf Resort แห่งน้ี โดยท่ีน่ีจะใชว้สัดุและอุปกรณ์

น าเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการพกัผ่อนหลังออกรอบ 

อาหาร หรือความบนัเทิงอ่ืนๆ เป็นตน้ 

15.00 น.  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   โรงแรมมาตรฐานระดบั 5 ดาว 
 

วนัทีส่ี่       ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทติย์ – วดัหง๊อกเซิน - ช้อบป้ิงถนน 36 สาย - สนามบินนอย

ไบ - กรุงเทพ 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  พกัผอ่นตามอธัยาศยั จนถึงเวลา Check out 

11.00 น.  พร้อมกนั ณ Lobby โรงแรม หวัหนา้ทวัร์ และ พนกังานโรงแรมอ านวยความสะดวกเร่ืองการ 

Check out ออกจากท่ีพกั หลงัจาก Check out เรียบร้อยแลว้น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  

เทีย่ง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง

เมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าวว่า 

ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศ

จีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็น

เวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีน

ไดส้ักที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้า

ล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงคาบดาบวิเศษมาให้พระองค ์เพื่อท าสงคราม

กบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ไดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และ

ไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าให้  บา้นเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ า

ดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี น าท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืน

ดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ 

ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้

นาน ชมการแสดง ระบ าตุก๊ตาน ้า ศิลปกรรมประจ าชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนามและมีแห่ง

เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้ าผสมผสานกบัเสียงบรรเลง



ของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั 

ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย จากนั้นเชิญท่านอิสระช้

อบป้ิงถนน 36 สาย มีสินคา้ราคาถูกให้ท่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ี

ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.45 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG 565 

22.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

ใบเสนอราคา 

รายการ 4-7 ต.ค. 61 ค่าบริการ/บาท 

ผู้ใหญ่พกั (ห้องคู่) ท่านละ 55,900 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 
(ไม่รวมแพคเกจตีกอล์ฟ) 

51,500 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 
(ไม่รวมแพคเกจตีกอล์ฟ) 

48,500 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่ ท่านละ 9,500 

 

รายการ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 61 ค่าบริการ/บาท 

ผู้ใหญ่พกั (ห้องคู่) ท่านละ 52,900 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 
(ไม่รวมแพคเกจตีกอล์ฟ) 

48,900 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 
(ไม่รวมแพคเกจตีกอล์ฟ) 

45,900 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่ ท่านละ 9,500 

 



รายการ 22 – 25 พ.ย. 61 ค่าบริการ/บาท 

ผู้ใหญ่พกั (ห้องคู่) ท่านละ 55,900 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 
(ไม่รวมแพคเกจตีกอล์ฟ) 

51,500 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 
(ไม่รวมแพคเกจตีกอล์ฟ) 

48,500 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่ ท่านละ 9,500 

 

รายการ 20 – 23 ธ.ค. 61 ค่าบริการ/บาท 

ผู้ใหญ่พกั (ห้องคู่) ท่านละ 54,900 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 
(ไม่รวมแพคเกจตีกอล์ฟ) 

49,900 

เด็กอายุ ต ่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 
(ไม่รวมแพคเกจตีกอล์ฟ) 

46,900 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่ ท่านละ 9,500 

อตัราค่าบริการรวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง ท่ีนัง่ชั้นประหยดั (Economy Class) แบบหมู่คณะ ท่ีระบุวนั

เดินทางไปกลบัพร้อมคณะ   
 ค่าสัมภาระตามท่ีสายการบินก าหนดเบ้ืองตน้ 
 ค่าแพคเกจกอลฟ์ 2 วนั วนัละ 18 Holes  
 ค่า Green fee, รถกอลฟ์ส าหรับ 2 ท่านต่อ 1 คนั, ค่าบริการ Caddy, ค่าประกนัส าหรับผูเ้ล่น 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (ก าหนดการเขา้พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 



 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท์ , ค่าซักรีด, ค่าน ้ าหนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หลงัท าการจอง ภายใน 1 วนั หรือข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของสาย

การบิน 
2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ภายใน 30 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงัจากท่ีช าระมดัจ าเขา้มาแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการหัก

ค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีไดเ้กิดข้ึนจริง และไม่สามารถ Refund ได ้เช่น ค่าบตัรโดยสาร, ค่ามดัจ าห้องพกั 
เป็นตน้  

หมายเหตุ  
1. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด **ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุน
ให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง 
ทั้งไทยและเวยีดนาม ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคน
เขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมคัคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้
ทั้งส้ิน** 



2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิทไม่รับผดิชอบหากเกิด กรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทาง  พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน 

5. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด  
บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ซ่ึง
อาจจะเกิดจากสาหตุ ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล สงครามการเมือง เป็นตน้ โดยบริษทัจะยึดถือ
และค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 


