
#14213 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงหบิงห 3 วัน
2 คืน อาวฮาลองเบย สวนสนุกฮาลองปารค บิน SL
ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงหบิงห ทะเลสาบตะวันตก วันเฉินกวก
ตลาดกลางคืนฮาลอง ถํ้านางฟา หมูบานชาวประมง ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสง
อาทิตย วัดหงอกเซิน ชอบปงถนน 36 สาย ลองเรือนิงหบิงห



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนอยไบ - ทะเลสาบตะวันตก - วัดเฉินกวก -
ลองเรืออาวฮาลอง - สวนสนุกฮาลองพารค (ชิงชาสวรรค Sun World) - ตลาดกลาง
คืนฮาลอง

  

Sea Star
Halong or
Cong Doan
Halong หรือ
เทียบเทา

2 ถ้ําสวรรค (ถ้ํานางฟา) - หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง - เกาะไกชน - ฮานอย - ราน
หยกเวียดนาม - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36
สายเกา

  

Sunries Hanoi
or Delight
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 นิงหบิงห - รานผลิตภัณฑจากไผ - ลองเรือฮาลองบก - ฮานอย - ทาอากาศยาน
นอยไบ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 เม.ย. 63 - 3 เม.ย. 63 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

8 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

15 เม.ย. 63 - 17 เม.ย.
63

฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿2,500

22 เม.ย. 63 - 24 เม.ย.
63

฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

29 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

6 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 ฿9,989 ฿9,989 ฿9,989 ฿2,500

15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 ฿9,989 ฿9,989 ฿9,989 ฿2,500

29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 ฿9,989 ฿9,989 ฿9,989 ฿2,500

3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 ฿9,989 ฿9,989 ฿9,989 ฿2,500

12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 ฿9,989 ฿9,989 ฿9,989 ฿2,500

19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 ฿10,989 ฿10,989 ฿10,989 ฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนอยไบ - ทะเลสาบตะวัน
ตก - วัดเฉินกวก - อาวฮาลอง - สวนสนุกฮาลองพารค
(ชิงชาสวรรค Sun World) - ตลาดกลางคืนฮาลอง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขาหมายเลข 7-8 เคานเตอร สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดิน
ทาง

07.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียว
บินท่ี SL 180

09.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ
เรียบรอย

นําทานออกจาก เมืองฮานอย เพ่ือเดินทางเขาสู ทะเลสาบตะวันตก ท่ีเป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดของกรุงฮานอย
ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝ่ัง 17 กิโลเมตร และเป็นสถานท่ีนิยมสําหรับการพักผอนหยอนใจ

นําทานเดินทางตอไปยัง วัดเฉินกวก เป็นวัดจีนท่ีมีความเกาแกของชาวพุทธท่ีเคยรุงโรจนในอดีตและมีความสําคัญกับ
ประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยางมาก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เซนบุฟเฟตนานาชาติ

นําทานออกเดินทางสู อาวฮาลองเบย เพ่ือ ลองเรือ ชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดย
จิตรกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก

นําทานเดินทางสู HALONG PARK เพ่ือน่ังกระเชาขามอาวฮาลองไปยังเกาะ ระหวางน้ีใหทานไดชมวิวอาวฮาลองพรอมถาย
รูปเก็บภาพบรรยากาศของอาวฮาลอง ใหทานเพลินเพลินกับกิจกรรมในฮาลองปารคไมวาจะเป็นการเท่ียวชม สวนญ่ีป ุน น่ังรถ
ราง หรือ ขึ้นชิงชาสวรรค Sun wheel เพ่ือชมทัศนียภาพมุมสูงของอาวฮาลอง อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจหรือ
ชม การแสดงหุนกระบอกน้ํา เป็นศิลปกรรมประจําชาติ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

อิสระทุกทาน ณ ตลาดกลางคืนฮาลอง มีสินคาพ้ืนเมืองเวียดนามและสินคาจากจีนใหทานไดเลือกหลากหลาย

พักท่ี Sea Star Halong / Cong Doan Halong หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



ทาอากาศยานนอยไบ

ทะเลสาบตะวันตก

วัดเฉินกวก

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

เป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีสวยงามและใหญท่ีสุดในเมืองฮานอย ดวยความยาวชายฝ่ังกวา 17
กิโลเมตร ในพ้ืนท่ีน้ีเป็นทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดของเมืองหลวงและเป็นสถานท่ียอดนิยม
สําหรับการพักผอนหยอนใจท่ีมีสวนรมรื่น โรงแรม ท่ีพัก และสถานท่ีแฮงคเอาทโดยรอบ

เป็นวัดท่ีมีความเกาแกและมีความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอยางมาก ตั้งอยู
ใจกลางเมือง ชาวเวียดนามนิยมมาเคารพสักการะ เพ่ือความเป็นสิริมงคล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เซนบุฟเฟตนานาชาติ

ลองเรืออาวฮาลอง

สวนสนุกฮาลองพารค (ชิงชาสวรรค Sun World)

 บาย

เป็นหน่ึงในมรดกของโลก ซ่ึงชื่อนั้นตั้งขึ้นมาจากตํานานของชาวพ้ืนบานท่ีแปลวา "สถาน
ท่ี ท่ีมังกรลงมาอยู" ซ่ึงอาวแหงน้ีมีเกาะหรือโขดหินย่ืนขึ้นมานับพัน ทําใหเป็นสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีงดงาม ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

สวนสนุก Sun World สวนสนุกแหงใหม ใหคุณไดเพลินเพลินกับเครื่องเลนตางๆ เชน
Samurai slide , Zen garden , 4D

ตลาดกลางคืนฮาลอง คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นตลาดกลางคืนประจําเมืองฮาลอง ใหชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ท่ีใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการตอรองสินคา ไมวาจะเป็นกระเปา หรือสินคาพ้ืนเมืองตางมากมาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ถ้ําสวรรค (ถ้ํานางฟา) - หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง - เกาะ
ไกชน - ฮานอย - รานหยกเวียดนาม - ทะเลสาบคืนดาบ -
สะพานแสงอาทิตย - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 Sea Star Halong or Cong Doan Halong หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม ถํ้านางฟา ชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจย่ิงนักถํ้าแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเมื่อไมนาน
มาน้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆมากมายท้ังรูปมังกรเสาค้ําฟาพระพุทธรูปศิวลึงค

นําทานชม แพชาวประมง ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเป็นท่ีอยูอาศัยและมีกะชังไวสําหรับเล้ียงสัตวทะเลเชน
กุง หอย ปู ปลา ทานสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆจากท่ีน่ี

นําทานชม เกาะไกจูบกัน ซ่ึงถือวาเป็นสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ 2 เกาะ หันหนาเขาหากันคลายๆ
กับไกหรือนกแลวแตจินตนาการของแตละทาน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ชิมไวนแดง DALAT

นําทานเดินทางสู เมืองฮานอย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

นําทานแวะ รานหยก ใหทานเลือกซ้ือเป็นของฝาก

นําทานเดินทางตอไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ เพ่ือขาม สะพานแสงอาทิตย ไปสูเกาะหยก เพ่ือชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ซ่ึง
ภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณและอนุสาวรียของตรันคว็อกตวน ซ่ึงเป็นแมทัพเอกในการตอสูกับกองทัพมองโกล

อิสระชอบป้ิง ยานถนน 36 สาย มีสินคาราคาถูกใหทานไดเลือกสรรมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ของท่ีระลึกตางๆ ฯลฯ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Sunries Hanoi / Delight Hotel หรือเทียบเทา

ถํ้าสวรรค (ถํ้านางฟา)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ถํ้าหินงอกหินยอย แหงอาวฮาลอง เป็นถํ้าท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในระแวก ซ่ึงมาความโดด
เดนตรงท่ีหินเหลาน้ีมีรูปทรงท่ีมีหลากหลาย แลวแตคนจะตีความตามจินตนาการ เป็นถํ้า
ท่ีมีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟาท่ีถูกสรางจากธรรมชาติติดอยูผนังถํ้าอยาง
มหัศจรรย ตามประวัติท่ีเลาขานกันมาคือ มีนางฟาเขามาอาบน้ําในถํ้าแหงน้ี เกิดหลงใหล
ชายหน ุมท่ีเป็นมนุษย เลยไมคิดอยากจะกลับสวงสวรรค จนกระท่ังลวงเลยไป กลุมนางฟา
ท้ังหลายเลยกลายเป็นหินติดอยูตามผนังถํ้าอยางอัศจรรย



หมูบานชาวประมงอาวฮาลอง

เกาะไกชน

เป็นหมูบานชาวประมงท่ีตั้งอยูในอาวฮาลอง ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถสั่งอาหารทะลสดๆ
จากกระชังใหทางเรือปรุงเสริมกับอาหารกลางวันไดอีกดวย

เป็นหน่ึงในหมูเกาะ หรือหินขนาดใหญ ในอาวฮาลอง ซ่ึงชื่อนั้นจะถูกตั้งตามรูปทรงตาง
แตเกาะน้ี มีชื่อวาเกาะไกชน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!!! ชิมไวนแดง DALAT

ฮานอย

รานหยกเวียดนาม

ทะเลสาบคืนดาบ

สะพานแสงอาทิตย

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

เลือกชม และเลือกซ้ือซ้ือหยกของเวียดนามกันไดตามอัธยาศัย

ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ซ่ึงเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบน้ําเขียว แตเพราะตํานานท่ีวากัน
วา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับบนเรือใน
ทะเลสาบ ไดมีตะพาบยักษมาขอดาบคืนเพ่ือเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักรพรรดิเล
เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในน้ํา จึงไดชื่อใหมวา ทะเลสาบคืน
ดาบ

เป็นสะพานสีแดงสดท่ีตั้งอยูทามกลางทะเลสาบคืนดาบ ชื่อของสะพานไดมาจาก “สถานท่ี
แสงอาทิตยสองถึงในยามเชา” ซ่ึงเหงวียน วัน ซิว (Nguyễn Văn Siêu) กวีและนัก
คนควาวัฒนธรรมเวียดนามในชวงศตวรรษท่ี 19 ไดมาดําเนินการสรางไวเมื่อปี 1865 โดย
ตัวสะพานเชื่อมตอระหวางริมฝ่ังกับเกาะเนินหยก สะพานแหงน้ีถือเป็นเอกลักษณอีก
แหงหน่ึงของกรุงฮานอย



วันท่ี 3 นิงหบิงห - รานผลิตภัณฑจากไผ - ฮาลองบก - ฮานอย - ทา
อากาศยานนอยไบ

วัดหง็อกเซิน

ถนน 36 สายเกา

เป็นวัดท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซ่ึงมีหนาตาท่ีเป็น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพ้ืนท่ีเมื่อ
150 ปีท่ีแลว

เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายรอยปี ซ่ึงเย็นวันศุกร-อาทิตย จะมีตลาดยามค่ําคืน
ซ่ึงมีของขายมากมาย ซ่ึงเมื่อกอนจะขายของเนนทางหัตถกรรม แตสมัยน้ีนั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sunries Hanoi or Delight Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองนิงบิงห เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหวางทางแวะให
ทานไดเลือกชม รานเย่ือไผ

นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮาลองบก เป็นแหลงทองเท่ียว ท่ีตั้งอยูทางตอนใตของสามเหล่ียมปากแมน้ํา
แดง ในจังหวัดนิงบิ่งห เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีท้ังภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา
และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานท่ีแหงน้ีงดงามนาชม และยังมีรองรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเห็นการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานท่ีแหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองฮานอย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ค่ํา

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เท่ียวบินท่ี SL 185

22.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

นิงหบิงห

รานผลิตภัณฑจากไผ

ลองเรือฮาลองบก

เป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุมน้ําในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนาน
นามวา อาวฮาลองบนแผนดิน หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแปลกตา ท้ังเทือกเขา
เนินเขาหินปูน ท่ีราบตํ่า และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันวาเป็นเมือง
ศักดิส์ิทธิ ์คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นท่ีน่ีเป็นแหงแรกในการศึกเดียน
เบียนฟู

ใหชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตจากไผ

ฮาลองบก “Halong Bay on Land” ฮาลองบกอยูท่ีเมืองนิงหบิงห (Ninh Binh) เมือง
ประวัติศาสตรเกาแกเมืองหน่ึงของเวียดนาม และพ้ืนท่ีสวนใหญเป็นพ้ืนท่ีชุมน้ํา มีแมน้ํา
ลําคลองตาง ๆ มีภูเขาหินปูนตั้งตระหงานรายลอมอยูมากมาย ลักษณะคลายกับฮาลอง
เบย แตท่ีน่ีเป็นน้ําจืดและน่ังเรือพาย ไมใชขึ้นเรือลําใหญเหมือนอยางท่ีฮาลองเบย จาก
ฮานอยตองน่ังรถมาทางใตราว 100 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพ่ือมาเท่ียวฮา
ลองบก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮานอย

ทาอากาศยานนอยไบ

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหนานั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพ้ืนท่ี
เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัตถกรรม

สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ)
เมื่อตนปี 2558 และหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ

่



ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งท่ี 1 ทานละ 5,000 บาท หลังจากสง

เอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทานั้น 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ี
บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนใน
สวนหน่ึงก็ตาม

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาทัวร
เต็มจํานวน 100%
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน   และคา

ภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เป็นกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน BANGKOK AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเปา
สัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไม เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวน
ชิ้น แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการ   บิน) 

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
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คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

หมายเหตุ
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน

ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  3,900 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน และไมมีเตียง)

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ
คาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ
ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


