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เวยีดนามเหนอื...ฮานอย-ฮาลอง               

สดุมนัสท์ ี ่Ha Long Park1 ..... 3วนั 2คนื  

โดยสายการบนิ กาตารแ์อรเ์วยส์ ( QR )  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาต ิของ อา่วฮาลอง 
2. ชมถ า้านางฟ้า หรอื ถ า้าสวรรค ์ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย 
3. สวนสนกุ Ha Long Park สวนสนกุแหง่ใหมท่ีฮ่าลอง 
4. น ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้ ขา้มทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  
5. พเิศษ!! อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม, บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ(Buffet Sen) 
6. อสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พืน้เมอืงฮาลอง 
7.อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเกา่ ที ่ฮานอย  
8.มบีรกิาร Free WiFi บนรถ  

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่14-16 กนัยายน 2561                                                             11,900.- 
วนัที ่12-14 ตลุาคม 2561                                                               13,900.- 
วนัที ่26-28 ตลุาคม 2561                                                               12,900.- 

 

  วนัที ่07-09 ธนัวาคม 2561                                                                                                         11,900.- 
  วนัที ่08-10 ธนัวาคม 2561                                                                                                         12,900.- 

  วนัที ่29-31 ธนัวาคม 2561                                                                                                         15,900.- 

  วนัที ่30 ธนัวาคม 61 – 01 มกราคม 2562                                                                    15,900.- 
 
 
 
 

เร ิม่เพยีง11,900.- 
 

GT-HAN QR002 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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   เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง –ไนทม์าเก็ตฮาลอง- ฮาลอง 

 
 ✈ O 

CITYBAY 

HOTEL    (ระดบั 3 ดาว) 
หรอื เทยีบเทา่ 

พกัทีฮ่าลอง1 คนื 

 

2. 
ฮาลอง – ชมถา้นางฟ้า – สวนสนุก Ha Long Park +น ัง่กระเชา้ 2 
ชัน้ ขา้มทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก -ฮานอย – ถนน 36 สายเกา่-

ฮานอย 

O O O 

FIRST EDEN 

HOTEL (ระดบั 3 ดาว) 
หรอื เทยีบเทา่ 

พกัทีฮ่านอย 1 คนื 

 

3. 

ฮานอย  –สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์–วดัเจดยีเ์สาเดยีว––

กรุงเทพฯ 
 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง –ไนทม์าเก็ตฮาลอง- ฮาลอง 
 

11.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตารแ์อร์

เวยส์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.25 น.    ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดย เทีย่วบนิที ่QR 834 

16.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 
นาทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มงักรหลบัไหล ตัง้อยูใ่น จังหวดักวา่งนงิห ์มพีรมแดนรว่มกบัจนี
ทางทศิเหนอื หา่งจากกรงุฮานอยประมาณ 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคช้ปรับ
อากาศ (ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผอ่นคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า ไมห้อม
แกะสลัก เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั CITYBAY HOTEL   (ระดบั 3 ดาว)หรอืเทีย่มเทา่ พกัทีฮ่าลอง 1 คนื 

 

วนัที ่2: ฮาลอง – ชมถา้นางฟ้า – สวนสนกุ Ha Long Park -ฮานอย – ถนน 36 สายเกา่-ฮานอย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากน ัน้นาทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื เพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตเิชญิทา่นสมัผัสความงดงามและ
สมบรูณ์ของ อา่วฮาลอง ทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก จนทาใหไ้ดรั้บการขึน้
ทะเบยีน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหศัจรรยข์อง
ธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยภเูขาหนิปนูมากมาย รปูรา่งแปลกตานับพันเกาะ สลับซบัซอ้นเรยีงตวักนัอยา่ง
สวยงาม ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น 
ฯลฯ ลักษณะทั่วไป 
 นาทา่น ชมถ า้านางฟ้า หรอื ถ า้าสวรรค ์ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแตส่วยงาม และน่าประทับใจยิง่
นัก ถา้แหง่นีเ้พิง่ถกูคน้พบเมือ่ไมน่านมานี ้ซึง่มกีารประดบัแสงส ีตามผนังและมมุตา่งๆ ในถา้ บรรยากาศ
ภายในถา้ทา่นจะสมัผัสกบัความสวยงาม ตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย ์แสงสทีีล่งตัวทาใหเ้กดิ
จนิตนาการรปูรา่งตา่งๆ มากมาย ทัง้รปูมงักร เสาคา้ฟ้าทัง้ 4 เสา รปูปีกอนิทร ีรปูนางฟ้า รปูคูรั่กหนุ่มสาว 
พระพทุธรปู ฯลฯ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเล) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ในชว่งบา่ยจากนัน้นาทา่นสู ่สวนสนกุ Ha Long Park สวนสนกุแหง่ใหม ่ใหค้ณุไดเ้พลนิเพลนิกบัเครือ่ง
เลน่ตา่งๆ เชน่ Samurai slide , Zen garden , 4D (รวมคา่เครือ่งเลน่ในสวนสนุก ยกเวน้ พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้
ทีไ่มร่วมใหใ้นรายการ) น าทา่น น ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้ ขา้มทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ซึง่สามารถจคุนไดถ้งึ 200 
คน ชมทวิทัศนท์ีแ่สนสวยงามของอา่วฮาลองเบย ์ขา้มฝ่ังสูเ่กาะอกีฝากฝ่ังหนึง่ เพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ปลีย่น
บรรยากาศการชมทวิทศันค์วามสวยงามของอา่วฮาลองเบย ์โดยการน่ัง ชงิชา้สวรรค ์สมควรแกเ่วลานาทา่น
น่ังกระเชา้ขา้มฝ่ัง นาทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุฮานอย (ระหวา่งทางม ีอสิระชอ้ปป้ิง  รา้นยากบัรา้นหยก ) 
                 จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเกา่ แหลง่ขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงที่
ใหญท่ีส่ดุของกรงุฮานอย ทัง้ของทีร่ะลกึ ของกนิ ของใช ้อาท ิหมวกงอบญวน ภาพเขยีน กระเป๋ากอ็ปป้ี ยีห่อ้
ตา่งๆ เชน่ Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้                
  

ค า่ 
 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั FIRST EDEN HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ ฮานอย 1 คนื 

 

วนัที ่3: 
ฮานอย  –สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์–วดัเจดยีเ์สาเดยีว––กรงุเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาทา่นคาราวะ สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์(หมายเหต ุสสุานโฮจมินิหจ์ะปิดทกุวนัจนัทร,์ วนัศกุร ์
และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ 
วรีบรุษุตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศ
เวยีดนามภายในสสุานบรรจศุพทา่นประธานาธบิด ีซึง่ไดท้าการเก็บรักษา ศพไวเ้ป็นอยา่งดไีมใ่หเ้น่าเป่ือย 
โดยมเีจา้หนา้ทีด่แูลไวอ้ยา่งเขม้งวด จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว วัดรปูทรงดอกบวั ตัง้อยูก่ลางสระบวั วัด
แหง่นี ้สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูาใหแ้ก ่เจา้แมก่วนอมิ โดยตานานไดก้ลา่ววา่ ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึง่อยาก
ไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยงัคงไมส่มหวังสกัทจีนคนืหนึง่ไดส้บุนิเห็นพระโพธสิตัวก์วนอมิไดม้า
ปรากฎทีส่ระดอกบวัและไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์สมใจจงึไดส้รา้งวัดแหง่นีข้ ึน้กลางสระบวัเพือ่เป็นการ
ขอบคณุพระโพธสิตัวก์วนอมิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ( BUFFET SEN ) 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

17.25 เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิการต์ารแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR 835 

19.25 ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  
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โปรแกรม : เวยีดนามเหนอื ฮานอย ฮาลอง ...สดุมนัสท์ ี ่Ha Long Park5   3 วนั 2 คนืBYQR   
(GO1HAHQR002) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 

ราคาJoin 

Land 

1 ทา่น ไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

14-16 กนัยายน 2561 11,900.- 11,900.- 11,900.- 2,500 6,650.- 

12-14 ตลุาคม 2561                                                                                                          13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500 8,570.- 

26-28 ตลุาคม 2561                                                                                                          12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500 7,570.- 

07-09 ธนัวาคม 2561                                                                                                          11,900.- 11,900.- 11,900.- 2,500 6,605.- 

08-10 ธนัวาคม 2561                                                                                                          12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500 6,885.- 

29-31 ธนัวาคม 2561                                                                                                          15,900.- 15,900.- 15,900.- 2,500 9,585.- 

30 ธนัวาคม 61-01 

มกราคม 2562                                                                                                        
15,900.- 15,900.- 15,900.- 2,500 9,550.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 4,500.-บาท / ทา่น *** 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 



 
 
 
 
 
 

 
GO1-HANQR002        หนา้ 6 จาก 6 

 6 จาก 6 
 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


