
 
รหสัโปรแกรม : 14397 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

Halong Bay 
Holiday 

เชยีงใหม-่ฮานอย– ฮาลอง  

บิน 

(นอนเรอื) 4วนั 3คนื 
พิเศษสุด สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติใสๆ บริสุทธ์ิ 

ล่องเรือ เที่ยวถ า้ตะลึง ชมเกาะ น่ังกระเช้า เข้าสวนสนุก “พักค้างคืนบนเรือ” 

รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน Majestic cruise.. 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที่ 01: เชียงใหม่ – ฮานอย-ฮาลอง -กระเช้า QUEEN – ชิงช้าสวรรค์ 

SUNWHEEL – สวน   สนุก HALONG PARK  

11.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิเชยีงใหม ่เคานเ์ตอรส์ายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแกท่า่น.  

13.20 น.       ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย นครหลวงแหง่สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม เทีย่วบนิที ่FD 870  

14.50 น.       เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น า 

 คณะออกเดินทางสู่เมืองฮาลองทีอ่่าวฮาลองเบย์น ำคณะออก

เดนิทำงสูเ่มอืงฮำลอง ( เดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง )เพื่อเดนิทำงไปยัง
จุดขึ้นกระเช้า QUEEN พำขำ้มทะเลบ๋ำยไจ๋ เพื่อขึ้นไปสวนสนุก 
HALONG PARK เป็นสถำนทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ใหท้่ำนเพลดิเพลนิกับ

ชมววิทะเลมรดกโลกจำกมุมสูงของตูก้ระเชำ้ที่ตดิสถติโิลกในควำมจุ
ผูโ้ดยสำร จุไดถ้งึ 250 คนต่อครัง้ สนุกกับชงิชา้สวรรค ์SUNWHEEL 
HALONG อยู่บนยอดเขำ ซึง่เป็นกระเชำ้ที่สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับ

ระดับน ้ำทะเล 215 เมตร ใชเ้วลำในกำรน่ัง 25 นำที จำกนัน้พำคณะน่ัง
ชงิชำ้สวรรค ์ ชมทัศนียภำพของอ่ำวฮำลอง มีเวลำชมหุ่นขี้ผึ้งบุคคล

ส ำคัญมำกมำย พรอ้มซื้อของที่ระลกึน าทา่นชมโชวห์ุ่นกระบอกน า้ 
และสะพานญีปุ่่ นทีต่กแตง่แสงสอียา่งสวยงาม....ไดเ้วลำสมควร น ำ

คณะน่ังกระเชำ้กลบั..... 

เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรAMAZING SEAFOOD 



 น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนืของเมอืงฮาลอง เพือ่เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึและสนิคา้ทอ้งถิน่ทีม่ ี
ชือ่เสยีงของเวยีดนาม 

  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ที่พัก โรงแรม PUSAN HOTEL ระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ ใหท้่ำนไดพ้ักผ่อนตำม
อธัยำศยั  

วันที่ 02:  ฮาลอง - ล่องเรือฮาลองเบย์ - เกาะ TITOP - ถ า้ตะลึง 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

จำกนัน้เยีย่มชมรำ้นไมไ้ผ่เลอืกซือ้สนิคำ้ทีผ่ลติจำกไมไ้ผ่และถ่ำนทีส่ำมำรถใชไ้ดใ้นครัวเรอืน ไม่วำ่จะเป็นผำ้
เช็ดรถ กำงเกง เสือ้คลมุ ยำสฟัีน ฯลฯ ซึง่จะท ำใหท้่ำนอศัจรรยว์ำ่ไมไ้ผ่สำมำรถท ำไดข้นำดน้ี จำกนัน้น ำท่ำน

ไปยงัท่ำเรอืฮำลองเพือ่ลงเรอืแบบโรงแรม(เรอืเหมำล ำ)เรอืจะพำคณะเขำ้ไปลกึในอำ่วฮำลอง

 

 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (บนเรอื) 

บ่ำย  ลอ่งเรอืชมควำมงำมตำมธรรมชำต ิ ทีส่รรค ์ สรำ้งดว้ยควำมงดงำมดงั

  ภำพวำดโดยจติกรเอก อำ่วฮำลอง ประกอบดว้ยหมู่เกำะนอ้ยใหญ่กวำ่ 

  1,900 เกำะ ไดร้ับกำรประกำศเป็น “มรดกโลก” โดยองคก์ำรยูเนสโก 

  อำ่วแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขำหนิปูนมำกมำย ระหวำ่งกำรลอ่งเรอืท่ำนจะได ้

  ชมควำมงำมของเกำะแกง่ตำ่งๆทัง้เกำะหมำ เกำะแมว เกำะไกช่น อำ่วฮำ

  ลอง ทีแ่ปลวำ่ "มังกรร่อนลง" หรอืในภำษำองักฤษวำ่ “Bay of The 

  Descending Dragon” สมัผัสกลิน่อำยแห่งทอ้ง ทะเลและชมควำมงำม

  ของเสน้ขอบฟ้ำ ทีเ่ต็มไปดว้ยฉำกหลงัของยอดเขำสงูเสยีดฟ้ำ ภูเขำและ

  เกำะแกง่หนิปูน ถ ้ำนอ้ยใหญ่ โขดหนิรูปร่ำงแปลกตำ เรอืส ำเภำทีล่อยละ

  ลอ่งอยู่เบือ้งหนำ้และแสงแดดตกกระทบผวิน ้ำทีใ่สดัง่ครสิตลัของอำ่ว

  ฮำลองทีจ่ะท ำใหก้ำรลอ่งเรอืในอำ่วฮำลองของท่ำนเต็มเป่ียมไปดว้ยควำม

  เพลดิเพลนิและประทับใจ 

น ำท่ำนชม ถ า้ตะลงึ ชมหนิงอกหนิยอ้ยมำกมำย นับเป็นถ ้ำทีใ่หญ่ลว้นแต่

สวยงำมและน่ำประทับใจยิง่นัก จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงลงเรอืพำไปจอดที่

ใกลเ้กาะ TI-TOP เปลีย่นเป็นเรอืล ำเล็กแลว้เขำ้ไปทีเ่กำะ น ำท่ำนพำ

คณะขึน้จุดชมววิอยู่บนยอดเขำเกำะ ถอืวำ่เป็นจุดชมววิฮำลองเบยไ์ด ้

สวยงำมทีส่ดุร่วมกจิกรรมวำ่ยน ้ำ แลว้อสิระในกำรเลน่น ้ำทะเลทีช่ำยหำด

เกำะ บรกิำร น ้ำชำ ผลไม ้กบัขนมรองทอ้งหรอืเลอืกพักผ่อนตำมอธัยำศยั 

เย็น  บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรบนเรอื  

ค ำ่  อสิระพกัผอ่นบนเรอื ซมึซบับรรยากาศอา่วฮาลองยามค า่คนื   

 

 



วันที่ 03:  ฮาลอง-ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ - ตลาด 36 

สาย 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำร บนเรอื 

หลงัอำหำรเชำ้เตรยีมตวัขึน้ฝ่ังท่ำเรอืฮำลอง  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (บนเรอื)  

ออกเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงฮำนอย (เดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)  

น ำคณะเทีย่วชมจำกนัน้น ำท่ำนชมทะเลสาบฮหวา่นเกีย๊ม หรอื ทะเลสาบ

คนืดาบ ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นเขตเมอืงเกำ่  

มตี ำนำนเลำ่ขำนกนัถงึสถำนทีแ่ห่งน้ีเป็นต ำนำนกำรสรำ้งชำตเิวยีดนำมใน

ศตวรรษที ่15 จักรพรรดเิลเหลย่ แห่งรำชวงศเ์ล ไดใ้ชด้ำบศกัดิส์ทิธิใ์นกำร

ขบัไลช่ำวจนีแห่งรำชวงศห์มงิทีรุ่กรำนใหอ้อกไปจำกเวยีดนำมในขณะที่

พระองคป์ระทบับนเรอื ณ ทะเลสำบแห่งน้ี ก็มตีะพำบยักษ์ตวัหนึง่โผล่

ขึน้มำจำกผวิน ้ำและบอกใหพ้ระองคส์ง่ดำบนัน้กลบัคนืแดจ่ำ้วมังกร ดำบนัน้

ก็ไดพุ้่งออกจำกฝักดำบเขำ้ไปในปำกของตะพำบกอ่นทีจ่ะหำยกลบัลงไปสู่

ใตผ้วิน ้ำอนัเป็นทีม่ำของชือ่ทะเลสำบคนืดำบ 

จำกนัน้ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมส ำรวจสนิคำ้และรำคำตำมอธัยำศยั ณ 

ถนน36สายแหลง่ชอ้ปป้ิงกลำงใจเมอืงฮำนอย เป็นแหลง่รวมสนิคำ้ของ

ฝำกมำกมำย  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก โรงแรม Sunset Hotel in Hanoi ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่ำ ใหท้่ำนได ้

พักผ่อนตำมอธัยำศยั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Loi&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87


วันที่ 04: ฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – วัดเสาเดียว-สนามบิน

โหน่ยบาย เมืองฮานอย – เชียงใหม่ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำทำ่นแวะ ชมจตัรุสับาดงิห(์ถำ่ยรปูดำ้นนอก) จัตรัุสแหง่นี้เป็นสถำนที ่ทีท่่ำนโฮจมินิหไ์ดอ้่ำนค ำ

ประกำศอสิรภำพของเวียดนำมพน้จำกกำรตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศส ในวันที ่2 กันยำยน พ.ศ
2488 หลังจำกตกเป็นเมอืงขึน้ถงึ 48 ปี จำกนั้นน ำชมสสุำนโฮจมินิหท์ี่บรรจุศพของท่ำนประธำ

นำธปิดโีฮจมินิหท์ีช่ำวเวยีดนำมใหค้วำมเคำรพอย่ำงมำก และแวะเขำ้ไปชมบำ้นพักของท่ำนโฮจิ
มนิห ์พรอ้มไหวพ้ระขอพรทีวั่ดเจดยีเ์สำเดยีว กอ่นอ ำลำเวยีดนำม 

  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร 

ไดเ้วลำอันสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนินอยไบ กรุงฮานอย 

15.20 น. เดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯโดย เทีย่วบนิที ่FD 871 

16.55 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชยีงใหมโ่ดยสวัสดภิำพ… 

 
 

อตัราคา่บรกิาร  

อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท และ คา่ทปิพนกังานบนเรอื 100 บาท 

***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 
 

 
 
 

วนัทีเ่ดนิทาง  หอ้งเตยีงคู ่  

นอน 2 ทา่น  

เด็กมเีตยีงพกั 3 ทา่น  

เด็กไมม่เีตยีง   

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(สว่นสูงไมเ่กนิ 120 ซม)  

พกัเดีย่ว  

วนัที ่26-29 กรกฎาคม 2562 11,999.- 11,999.- 7,900.- 



 
 

 

 

 
อตัรานีร้วม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทำงตำมรำยกำรระบุชัน้ทัศนำจร (เครือ่งเหมำล ำตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่ำนัน้) 
 คำ่สมัภำระน ้ำหนักท่ำนละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
 คำ่ทีพ่ักตำมระบุในรำยกำร หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่ำน (กรณีมำไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งกำรเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
 คำ่ภำษีสนำมบนิและคำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิแลว้ และทำงบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับ   

    คำ่ธรรมเนียมเพิม่ กอ่นกำรเดนิทำง 
 คำ่อำหำรตำมรำยกำรระบุ 
 คำ่รถรับ-สง่น ำเทีย่วตำมรำยกำร และ คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำรระบุ 

 คำ่ประกนัอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำง 500,000 -1,000,000 บำท ตำมเงอืนไขของบรษัิทประกนัภัยทีบ่รษัิทใชบ้รกิำร  
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่โทรศพัทส์ว่นตวั, คำ่ซกัรดี, มนิบิำรใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 
    คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพิม่ กรุณำจ่ำยเพิม่เองตำ่งหำก ) 

 คำ่สมัภำระทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ15 กก.) คดิประมำณกโิลกรัมละ 500 บำท ขึน้อยู่กบัอตัรำ 

    แลกเปลีย่น (กรุณำตดิตอ่สำยกำรบนิโดยตรง) 
 ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาทตลอดการเดนิทาง 



 คา่ทปิพนกังานบนเรอื 100 บาท 
 ***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 

 
เง ือ่นไขในการจอง 

 ช ำระมัดจ ำในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทำง (หรอืส ำเนำ) โดยช ำระมัดจ ำภำยใน 1วนั 

หลงัจำกไดร้ับ invoice (หำกเป็นชว่งเทศกำลเก็บท่ำนละ 10,000 บำท) สว่นทีเ่หลอืช ำระทัง้หมดอย่ำงนอ้ย 30 
วนักอ่นกำรเดนิทำง 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอื  

ตำ่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคำ่ทัวร์
ทัง้เต็มจ ำนวนหรอืบำงสว่น ในกรณีทีท่่ำนจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงไม่วำ่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้
ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่ำทัวรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะ
แลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำร

และเงนิมัดจำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
หมายเหตุ  

 เทีย่วบนิ, รำคำและรำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทรำบลว่งหนำ้ 
 ถำ้ท่ำนเดนิทำงมำถงึสถำนทีนั่ดพบชำ้กวำ่เวลำนัดหมำยเกนิกวำ่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็ตำมแต่ ทำงบรษัิทฯจะถือว่ำ

ท่ำนสละสทิธิก์ำรเดนิทำง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 
 ขอสงวนสทิธถิำ้ผูเ้ดนิทำงไม่ถงึ 10 ท่ำน จะไม่มหีัวหนำ้ทัวร ์/ แตถ่ำ้ 25 ท่ำนขึน้ จะมหีัวหนำ้ทัวรต์ลอดกำรเดนิทำง 

 กรณีโปรแกรมลอ่งเรอื บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพอำกำศหรือภัยทำงธรรมชำติในกรณีที่เรอืไม่สำมำรถออกล่องอ่ำวฮำ

ลองได ้ทำงบรษัิทฯอำจตอ้งเปลีย่นแปลงรำยกำรทัวร์แต่ยังคงจะรักษำมำตรฐำนกำรบรกิำร
และยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ ในเสน้ทำงเมอืงนงิหบ์งิห ์ลอ่งเรอืทีฮ่ำลอง
บกแทนและเปลีย่นรำยกำรมำพักทีโ่รงแรมแทนกำรนอนบนเรอื  (ทัง้นี้รำคำดังกล่ำวขำ้งตน้

สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเป็นจริงและอำจมีค่ำใชจ้่ำยที่จะตอ้งลดจำกรำคำที่
ก ำหนดไว)้ 

 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล, กำรปิดด่ำน,ภัยธรรมชำต ิ

หรอืกรณีทีท่่ำนถูกปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงหรอืเจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนทัง้จำกไทย
และตำ่งประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

 หำกเกิดทรัพย์ส ินสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหำยที่ เกิดจำกควำมประมำทของตัว
นักท่องเทีย่วเอง 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตั๋วรำคำพเิศษ หำกท่ำนไม่เดนิทำงพรอ้มคณะไม่ว่ำจะดว้ยเหตุใดก็ตำม ไม่สำมำรถน ำมำเลือ่นวัน

เดนิทำงหรอืคนืเงนิได ้
 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหำกอำยุเหลอืไม่ถงึและไม่

สำมำรถเดนิทำงออกนอกประเทศได ้
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อำจแกไ้ขได ้

 โปรแกรมกำรดนิทำงอำจมกีำรสลบัปรับเปลีย่นในระหวำ่งกำรเพือ่ควำมเหมำะสม 
 กรณีลอ่งเรอื หำกสภำพอำกำศไม่เหมำะสมในกำรลอ่งเรอื บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงโปรแกรม 

 มัคคเุทศก ์พนักงำน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯ นอกจำกมีเอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเท่ำนัน้ 

 บรษัิทไม่รับผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศหรือหำ้มเขำ้ประเทศ อันเน่ืองมำจำกมีสิง่ผดิกฎหมำยหรือเอกสำร
เดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  

 รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภำวะค่ำเงนิบำทและค่ำน ้ำมันที่ไม่

คงที ่ กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของงสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว ้ 



 หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯ ไม่ครบ อำท ิไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุก

อย่ำงทำงบรษัิทฯ ไดช้ ำระคำ่ใชจ้่ำยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำดกอ่นออกเดนิทำงแลว้ 

 

 

 


