
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 14398 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

เชยีงใหม-่ฮานอย-เชยีงใหม ่
ล่องเรืออ่าวฮาลอง  สวนสนุก SUN WHEEL 

 
 



ไฮไลท์ 

พเิศษ !!! ชมมรดกโลก ล่องเรอืชมอา่วฮาลองเบย์ เที่ยวถ ้านางฟ้า  

เที่ยวเมืองหลวงฮานอย ชมวดัเสาเดียว สุสานโฮจิมินห์  

ชมโชวห์ุ่นกระบอกน า้ พร้อมช้อปป้ิงถนน 36 สาย 

 

วนัที1่   เชยีงใหม ่ ฮานอย  ฮาลอง  ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื 

10.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิเชยีงใหม ่ เคาน์เตอรส์ายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น.  

13.20 น.       ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม เทีย่วบนิที ่FD 870  

14.50 น.       เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ น า 
คณะออกเดนิทางสูเ่มอืงฮาลอง ( ระยะทาง 180 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง ) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

หลังรับประทานอาหาร น าทา่น ชอ้บป้ิงตลาดไนทพ์ลาซ่า เมอืงฮาลอง พบกับสนิคา้ของฝาก 
ของทีร่ะลกึ ไมว่า่จะเป็นชดุประจ าชาตฮิาวใหญ่ รองเทา้ กระเป๋า ชากาแฟ เป็นตน้ 

พกัที ่KENNY HOTEL / CITY BAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่2  ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย ์ ถ า้นางฟ้า  ฮานอย  โชวห์ุน่กระบอกน า้ ถนน 36 สาย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่น าทา่นชืน่ชมมรดกโลก อา่วฮาลองเบย ์ทีไ่ดรั้บ
การยกย่องจากองค์การยูเนสโก ้ถึง  2 ครั้งดว้ยกัน ในดา้นธรรมชาติ และล่าสุดคือ ดา้น
ธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะนอ้ยใหญ่  ที่สลับซับซอ้นราวกับภาพวาด 3 มิติ และชม ถ ้า

นางฟ้า   ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยทีส่วยงาม ในรูปร่างทีแ่ปลกตาท าใหผู้ช้มสามารถเพลดิเพลนิไป
กับการจนิตนาการจากหนิงอกหนิยอ้ยรปูรา่งตา่งๆ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเลซฟีู้ดสดๆ) 

 



หลังจากรับประทานอาหารบนเรือเสร็จ  พาทุกท่านกลับขึ้นฝ่ังเพื่อ เดนิทางสู่เมืองฮานอย 
ระหวา่งทางแวะเลอืกชมเลอืกซือ้ผลติภัณฑโ์อทอปของเวยีดนาม อาท ิชา ขนม 

จากน ัน้น าทา่นเดนิกลบัสูเ่มอืงฮานอย  

  จากนั้นน าชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ
นักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้   ชมสะพานที่มีสีแดงสดใส ถือเป็น

เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย และใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย ซึง่มี
สนิคา้มากมายไม่ว่าจะเป็น กาแฟ ขนม ของฝากของช าร่วย เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของกนิ 
มากมายใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้ 

  

  พเิศษ น าชมหุ่นกระบอกน า้ ทีแ่สดงถงึศลิปวฒันธรรมของประเทศเวยีดนาม เป็นการ
แสดงทีข่ ึน้ชือ่ของเวยีดนาม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

  พักที ่Delight Hotel in Hanoi หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3ดาว 

วนัที ่3  ฮานอย  กระเชา้ QUEEN  ชงิชา้สวรรค ์SUNWHEEL  สวนสนุก HALONG PARK  
ฮานอย    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารเชา้เตรยีมตัวขึน้ฝ่ังทา่เรอืฮาลอง เพือ่เดนิทางไปยงัจุดขึน้

กระเชา้ QUEEN พาขา้มทะเลบา๋ยไจ๋ เพือ่ขึน้ไปสวนสนุก HALONG 
PARK เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมใ่หท้า่นเพลดิเพลนิกับชมววิทะเล
มรดกโลกจากมมุสงูของตูก้ระเชา้ทีต่ดิสถติโิลกในความจุผูโ้ดยสารจุได ้

ถงึ 250 คนตอ่ครัง้ สนุกกับชงิชา้สวรรค ์ SUNWHEEL HALONG 
อยูบ่นยอดเขาซึง่เป็นกระเชา้ทีส่งูทีส่ดุในโลกเมือ่เทยีบกับ

ระดับน ้าทะเล 215 เมตร ใชเ้วลาในการน่ัง 25 นาท ี จากนัน้พาคณะน่ังชงิชา้สวรรค ์ ชม
ทัศนียภาพของอา่วฮาลอง มเีวลาชมหุน่ขีผ้ ึง้บคุคลส าคัญมากมาย พรอ้มซือ้ของทีร่ะลกึ....ได ้
เวลาสมควร น าคณะน่ังกระเชา้กลับ.....จากนัน้เยีย่มชมรา้นไมไ้ผ่ เลอืกซือ้สนิคา้ทีผ่ลติจากไม ้

ไผ่และถา่นทีส่ามารถใชไ้ดใ้นครัวเรอืน ไมว่า่จะเป็นผา้เชด็รถ กางเกง เสือ้คลมุ ยาสฟัีน ฯลฯ ซึง่
จะท าใหท้า่นอัศจรรยว์า่ไมไ้ผ่สามารถท าไดข้นาดนี้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

ออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงฮานอย (เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่) น าคณะเทีย่วชมจากนัน้น า
ทา่นชม ทะเลสาบฮหวา่นเกีย๊ม หรอื ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ป็นเขตเมอืงเกา่ มี
ต านานเลา่ขานกันถงึสถานทีแ่หง่นี้เป็นต านานการสรา้งชาตเิวยีดนาม ในศตวรรษที ่

15 จักรพรรดเิล เหลย่ แหง่ราชวงศเ์ล ไดใ้ชด้าบศกัดิส์ทิธิใ์นการขับไลช่าวจนีแหง่ราชวงศห์มงิ
ทีร่กุรานใหอ้อกไปจากเวยีดนาม ในขณะทีพ่ระองคป์ระทับบนเรอื ณ ทะเลสาบแหง่นี ้ก็มตีะพาบ
ยักษ์ตัวหนึง่โผลข่ ึน้มาจากผวิน ้าและบอกใหพ้ระองคส์ง่ดาบนัน้กลบัคนืแดจ่า้วมังกร ดาบนัน้ก็ได ้

พุง่ออกจากฝักดาบเขา้ไปในปากของตะพาบกอ่นทีจ่ะหายกลับลงไปสูใ่ตผ้วิน ้า อนัเป็นทีม่าของ
ชือ่ทะเลสาบคนืดาบ จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม ส ารวจสนิคา้และราคาตามอัธยาศัย ณ 
ถนน36สาย แหลง่ชอ้ปป้ิงกลางใจเมอืงฮานอย เป็นแหลง่รวมสนิคา้ของฝากมากมาย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

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
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


  พกัที ่Delight Hotel in Hanoi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 

วนัที ่4  ฮานอย  จตัรุสับาดงิห ์ สุสานโฮจมินิห ์ วดัเสาเดยีว  เชยีงใหม ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเกา่แก ่ ซึง่จะมี
อายุครบ  1000 ปีในปี  ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวง

ของประเทศเวียดนาม  ซึง่เมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส  ตกึ 
อาคารที่ส าคัญต่างๆ  ยังคงเป็นการก่อสรา้งบา้นเรือน น าท่าน

แวะ ชมจตัุรสับาดงิห (์ถ่ายรูปดา้นนอก) จัตุรัสแห่งนี้ เป็น
สถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ไดอ้่านค าประกาศอิสรภาพของ
เวียดนามพน้จากการตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศส ในวันที่ 2 

กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ถงึ 48 ปี จากนั้น
ผ่านชมสุสานโฮจิมนิห์ที่บรรจุศพของท่านประธานาธปิดีโฮจิ
มนิหท์ีช่าวเวยีดนามใหค้วามเคารพอยา่งมาก และแวะเขา้ไปชม

บา้นพักของทา่นโฮจมินิห ์พรอ้มไหวพ้ระขอพรทีวั่ดเจดยีเ์สาเดยีว กอ่นอ าลาเวยีดนาม 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ กรุงฮานอย 

15.20 น. เดนิทางกลับสูเ่ชยีงใหมโ่ดย เทีย่วบนิที ่FD 871 

16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหมโ่ดยสวัสดภิาพ… 

 
   บร ิษัทขอสงวนส ิทธิ ์ที ่จ ะ เปลี ่ย นแปลง ร ายกา รตามความ เหม าะสมทั ้ง นี ้ข ึ ้นอยู ่ก ับ กา ร
เปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ
และยึดถือผลประโยชน์ของผู เ้ด ินทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ทั ้ง นี้ข ึ้นอยู่กับสภาวะค่าเง ินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามันเพิ่มเต ิม
จากราคาที่ก าหนดไว )้ 

อตัราคา่บรกิาร  

อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท  

***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 
 
 

 
 
 

 

วนัทีเ่ดนิทาง  หอ้งเตยีงคู ่  

นอน 2 ทา่น  

เด็กมเีตยีงพกั 3 ทา่น  

เด็กไมม่เีตยีง   

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(สว่นสูงไมเ่กนิ 120 ซม)  

พกัเดีย่ว  

วนัที ่18-21 กรกฎาคม 2562 10,999.- 10,999.- 3,500.- 



 
 

 

 
 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชัน้ทัศนาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 15 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 1,500 บาทตลอดการเดนิทาง 

 ***ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น*** 
 
 



เง ือ่นไขในการจอง 

 ช าระมัดจ าในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) โดยช าระมัดจ าภายใน 1วนั 

หลงัจากไดร้ับ invoice (หากเป็นชว่งเทศกาลเก็บท่านละ 10,000 บาท) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอย่างนอ้ย 30 
วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื  

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่
ทัวรท์ัง้เต็มจ านวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่่านจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
 
 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทุกกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 
หมายเหตุ  

 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 

 ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถือ
วา่ท่านสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน จะไม่มีหัวหนา้ทัวร ์/ แต่ถา้ 25 ท่านขึน้ จะมีหัวหนา้ทัวร์ตลอดการ
เดนิทาง 

 กรณีโปรแกรมลอ่งเรอื บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับสภาพอากาศหรอืภัยทางธรรมชาตใินกรณีทีเ่รอืไม่สามารถออกล่องอ่าวฮาลองได ้ทางบรษัิทฯอาจ

ตอ้งเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นส าคัญ ในเสน้ทางเมืองนิงห์บงิห์ ล่องเรือที่ฮาลองบกแทนและเปลี่ยนรายการมาพักที่
โรงแรมแทนการนอนบนเรอื  (ทัง้นี้ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเป็นจรงิและ

อาจมคีา่ใชจ้่ายทีจ่ะตอ้งลดจากราคาทีก่ าหนดไว)้ 
 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภัยธรรมชาต ิ
หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จาก
ไทยและตา่งประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

 หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่วเอง 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวัน
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 โปรแกรมการดนิทางอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นในระหวา่งการเพือ่ความเหมาะสม 
 กรณีลอ่งเรอื หากสภาพอากาศไม่เหมาะสมในการลอ่งเรอื บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงโปรแกรม 

 มัคคุเทศก ์ พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
 บรษัิทไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่
ไม่คงที ่ การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 


