
 
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 1174 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

HANOI CAOBANG 

HALONG BAY 

Ban Gioc waterfall 

    4วนั 3คืน  บิน หรอื  

 
 
 
 
 

HILIGHT:  
สวนสนุก HALONG PARK 

พชิิตน ำ้ตกท่ีสุงท่ีสุดของเอเชีย “BAN GIOC Waterfall” 

ล่องเรืออ่ำวฮำลองเบย์ 

น่ังกระเช้ำสองช้ัน Queen Cable Car ข้ำมทะเลบ่ำยใจ๋ 

สวนสนุก Halong Park 

ชิงช้ำสวรรค์ SUNWHEEL ท่ีสูงท่ีสุดในโลก (เหนือระดับน ำ้ทะเล) 

 



 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วนัที ่01: กรงุเทพฯ  ฮานอย  เมอืงลางเซนิ  เมอืงกาวบงั      (-/ L/ D) 
05.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) หรอื แอรเ์อเชยี (FD) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่่าน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนามโดยเที่ยวบนิที่ SL 180 

(Air Asia เทีย่วบนิ FD 642 เวลาบนิ 07.00 – 08.45 น.)  

09.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถและ
ไกดร์ับคณะที่สนามบนิโนย-บาย หลังจากนัน้น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงลางเซนิ (Lang Son) 

(ระยะทางประมาณ 155 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมงครึง่) เป็นเมืองที่มีภูเขาสวยงามและ
ตดิกบัแผ่นดนิจนี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงกาวบ ัง่ (Cao Bang) จังหวัดกาวบั่งเป็นจังหวัดที่ตัง้อยู่ใน

ภาคเหนือของประเทศเวยีดนาม ทีอ่ยู่ห่างจากชายแดนประเทศจีนประมาณ 30 ก.ม.และอยู่ห่างจาก
กรุงฮานอยเมอืงหลวงของประเทศประมาณ 343 กโิลเมตร โดยตวัเมอืงส่วนใหญ่ถูกโอบลอ้มไปดว้ย
ภูเขา หุบเขา และป่าอนัอดุมสมบูรณ ์มพีรมแดนตดิกบัเขตปกครองตนเองกว่างซจีว้งของประเทศจีน 

คนในจังหวดัน้ีมชีาวไตอาศยัอยู่จ านวนมาก บางครัง้จะไดย้นิเขาพูดภาษาคลา้ย ๆ ภาษาลาว-ไทยอยู่
บา้ง(ระยะทาง 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6ชัว่โมงเน่ืองจากเป็นเสน้ทางเลยีบภูเขา) 

น าท่านเขา้ Check-in ยังรีสอรท์ Saigon Ban Gioc Resort หลังจากนัน้ น าท่านรับประทาน

อาหารเย็น  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของรสีอรท์ หลงัอาหารพักผ่อนตามอธัยาศยั   

วนัทีส่อง เมอืงกาวบ ัง่  น า้ตกบ ัน่ยก๊  วดับ ัน่ยก๊  เมอืงลางเซนิ  (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

หลงัอาหาร น าชม น า้ตกบ ัน่ย๊ก หรอืน า้ตกเต๋อเทยีนในภาษาจนี น ้าตกเตอ๋เทยีนเป็นน ้าตก
ชายแดนเวยีดนาม-จนี เป็นน ้าตกทีก่ัน้ระหวา่ง 2 ประเทศ จัดเป็นน ้าตกสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก
และเป็นน ้าตกชายแดนทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี เป็นน ้าตกชายแดนทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก (รอง
จากน ้าตกไนแองการ่า) รวมทัง้เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ล าดบัตน้ๆของเอเชยี น าท่านลอ่งเรอืชมน ้าตก

บานหยกแบบใกลช้ดิ อสิระใหท้่านไดช้มทัศนียภาพทีส่วยงาม  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

 
จากนัน้พาชมวดับ ัน่ย๊ก เพือ่สกัการะขอโชคขอพร พรอ้มชมววิของเมอืงกาวบั่ง 

 
     เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บ่าย จากนัน้ออกเดนิทางกลบัสูเ่มอืงลางเซนิ (ระยะทาง 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

6ชัว่โมงเน่ืองจากเป็นเสน้ทางเลยีบภูเขา) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ Check-in ทีโ่รงแรม Muong Thanh Langson หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 จากนัน้ พาท่านชอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ กลางคนืของเมอืงลางเซนิ ใหท้่านอสิระตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม เมอืงลางเซนิ  ฮาลองเบย ์ ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง  ข ึน้กระเชา้สองช ัน้

ขา้มทะเล                (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมอืงฮาลอง (ใชเ้วลาประมาณ 4ช ัว่โมง) เดนิทางถึงท่าเรือ เพื่อน า
ท่านชืน่ชมมรดกโลก อา่วฮาลองเบย ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเลซฟีู้ดสดๆ)  
ชมบรรยากาศ อ่าวฮาลองเบย ์ที่ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ้ถงึ 2ครัง้ดว้ยกันใน
ดา้นธรรมชาต ิและล่าสุดคอื ดา้นธรณีวทิยา ล่องเรือชมเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่
สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพวาด 3 มติ ิและชม ถ า้นางฟ้า   ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยทีส่วยงามในรูปร่าง

ทีแ่ปลกตาท าใหผู้ช้มสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการจนิตนาการจากหนิงอกหนิยอ้ยรูปร่างต่างๆ 
ไดเ้วลาสมควร น าคณะขึน้สูฝ่ั่ง 

เย็น น าทุกท่าน น ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้  ขา้มทะเล ชมทวิทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย ์ขา้มฝ่ังสู่

เกาะอกีฝากฝ่ังหนึง่เพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ปลีย่นบรรยากาศการชมทวิทัศน์ความสวยงามของอาวฮาลอง
เบยโ์ดยการน ัง่ชงิชา้สวรรค ์Sunwheel ในสวนสนุก Halong Park ซึง่เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์
ดีๆ  ของการเก็บภาพความประทับใจจากมุมสงู 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

(หากมเีวลา) หลงัรับประทานอาหาร น าท่าน ชอ้บป้ิงตลาดไนทพ์ลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสนิคา้
ของฝาก ของทีร่ะลกึ ทีร่วบรวมไวม้ากกวา่ 100 รา้นคา้ 

เขา้พกัที ่CITY BAY HOTEL /CROWN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
 



 
 

วนัทีส่ ี ่ ฮาลอง  ฮานอย  จตัรุสับาดงิห ์ เจดยี ์เสาเดยีว  วดัเฉนิกว๊ก  

ทะเลสาบคนืดาบ  ตลาด 36 สาย  กรงุเทพฯ               (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางสู่เมอืงหลวงฮานอย (ใชเ้วลาประมาณ 4ชั่วโมง) ถึงเมือง
ฮานอย น าท่านเดนิทางแวะผ่านชม จตัุรสับาดงิห ์ จัตรุัสแห่งน้ีเป็นสถานที่ที่ท่านโฮจมินิห์ ไดอ้่าน
ค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมอืงขึน้ของฝรั่งเศส หลงัจากตกเป็นเมืองขึน้ถงึ 

48 ปี จากนัน้เขา้ ชมเจดีย์เสาเดียว เจดยีไ์มท้ีง่ดงามทีต่ัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวกลางสระบัว 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

ต่อดว้ยการน าท่านไหวพ้ ร ะที ่ ว ดั เฉ ินก๊วก  เป็นวัดของทางพุธนิกายมหายานที่เก่าแก่และ
ศกัดิส์ทิธิม์ากๆ มอีายุนับเป็นพันปี เป็น 1 ใน 10 วดัโบราณทีส่วยงามอนัดบัตน้ๆของโลก 
จากนัน้ น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ (ทะเลสาบฮวา่นเกีย๋ม) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุด
ในกลางกรุงฮานอย น าท่านสู่ย่านการคา้ใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) 

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ ในย่านน้ีตามใจชอบ จนไดเ้วลาอนัสมควร 

 

17.00น. ไดเ้วลาสมควรสง่คณะไปสนามบนิฮานอยโดยสวสัดภิาพ  

20.20 น. เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SL 185  

(หรอืเทีย่วบนิ FD 645 เวลาบนิ 20.50 –  22.40 น.) 

22.15น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ……  

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

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั ้ง นี้ข ึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสาย
กา รบ ิน  สภ าพทางกา ร เม ือ ง  ภ ัยทาง ธร รมชาต ิ แต ่ย ังคง จะ ร ักษามาตรฐ านการบ ร ิกา รและย ึดถ ือ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทั ้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามันเพิ่มเต ิมจากราคา
ที่ก าหนดไว )้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กวา่ 12ปี 

ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 16,888 16,888 4,500 

29 มนีาคม -1 เมษายน 2562 16,888 16,888 4,500 

25-29 เมษายน 2562 16,888 16,888 4,500 

24-27 พฤษภาคม 2562 16,888 16,888 4,500 

21-24 มถินุายน 2562 16,888 16,888 4,500 

26-29 กรกฎาคม 2562 16,888 16,888 4,500 

23-26 สงิหาคม 2562 16,888 16,888 4,500 

27-30 กนัยายน 2562 16,888 16,888 4,500 

25-28 ตุลาคม 2562 16,888 16,888 4,500 

22-25 พฤศจกิายน 2562 16,888 16,888 4,500 

27-30 ธนัวาคม 2562 16,888 16,888 4,500 

อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1000 บาท  
***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชัน้ทัศนาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 

 คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
 คา่ทีพ่ักตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนียมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามรายการระบุ 
 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงอืนไขของบรษัิทประกนัภัยทีบ่รษัิทใช ้

บรกิาร  
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 

    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจ่ายเพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยู่กบัอตัรา 
    แลกเปลีย่น (กรุณาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย  3%   

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง  



 
 

 ***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 
 

เง ือ่นไขในการจอง 

 ช าระมัดจ าในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) 

พรอ้มเตรยีมเอกสารสง่ใหร้ยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนั หลงัท าการจอง สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอย่างนอ้ย 30 

วนักอ่นการเดนิทาง 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
กรณีเจ็บป่วย :   
• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ้งันี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้าม ความ
เป็นจรงิ  
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี   
 
หมายเหต ุ 

 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถือ

วา่ท่านสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ใน

กรณีนี้บริษัทฯ ยนิดจีัดหาคณะทัวร์อืน่ใหถ้า้ตอ้งการ กรณีมคี่าใชจ้่ายเกนิกว่าราคาทัวร์ที่ซื้อมา ลูกคา้ยนิดีเป็น
ผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเองทัง้หมด 

 ขอสงวนสทิธิถา้ผูเ้ดนิทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหนา้ทัวร์ / แต่ถา้ 15 ท่านขึน้ จะมหีัวหนา้ทัวร์ตลอดการ
เดนิทาง  

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ (กรณีลูกคา้อยู่
ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นี้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair),เด็ก,ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่สะดวก
ในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล สมาชกิ
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เด ินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวร์
ทัง้เต็มจ านวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่่านจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ 
– ออก ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาต ิ
หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงหรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จาก
ไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้ง 
ยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลยีน่โปรแกรมตามความเหมาะสม)ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

 หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่วเอง 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวัน
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 โปรแกรมการดนิทางอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นในระหวา่งการเพือ่ความเหมาะสม 
 กรณีลอ่งเรอื หากสภาพอากาศไมเ่หมาะสมในการลอ่งเรอื บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงโปรแกรม 
 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 



 
 

 บรษัิทไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรือเอกสาร
เดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัทีไ่ม่
คงที ่ การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหต ุในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้
จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ บรษัิททัวร)์ 

 

 
 

 


