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NT541
ทวัรโ์ยคะ เวยีดนามเหนอื (VIETNAM YOGA RETREAT AND SPA THERAPY) 4 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรเ์วยีดนาม , 4 วัน 3 คนื ,

Chalcedony Hotel  , Novotel Halong Hotel  , Legacy Yentu Hotel

ฝึกโยคะยามเชา้ กบัอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญ พรอ้มผอ่นคลายกบัสปาทรทีเมน้ต์
ขนึกระเชา้สู่ยอดภูเอยีนตอื ล่องเรอืชมอา่วฮาลอง

ชมถ ้าํนางฟ้หนิหงอกหนิยอ้ยแหง่อา่วฮาลอง ทมีอีายนัุบลา้นปี
ชอ้ปปิงท ีตลาดฮาลองไนทม์ารเ์กต็ และ ถนน 36 สาย
ชมสุสานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์ชมเจดยีเ์ตรนิกว็อก

ชมวัดเจดยีเ์สาเดยีววัดรปูทรงดอกบัว ทะเลสาบคนืดาบ วัดหง๊อกเซนิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฮานอย - เอยีนตอื

05.30 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู3 สายการบนิ THAI AIRWAYS เจา้หนา้ที
คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่น

07.45 น.



ออกเดนิทางสู ่ฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG560 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)
ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 1.50 ชวัโมง

09.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนอยไบ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนามผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรรับกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดักวา๋งนญิ

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มอืท1ี)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เอยีนตอื (Yen Tu) หรือ วดัทองแดง 

นําทา่นขนึกระเชา้สู ่ยอดภเูอยีนตอื ทนีีมวัีดวาอารามและสถูปเจดยีท์มีอีายุหลายรอ้ยปี ตังอยู่ทา่มกลางเขตป่าเขาเอยีนตอืกวา่ 2,700 เฮกเตอร์
โดยภเูอยีนตอืนันยังมชีอืเรียกวา่ Bach Van Son หรือ Phu Van Son ซงึหมายความวา่ภเูขาแหง่สายหมอกทมีคีวามสงูกวา่ 1,068
เมตรจากระดับน ้าํทะเล ซงึภเูอยีนตอืเป็นสถานทปีฏบัิตธิรรมของนักบวชเวยีดนามทมีชีอืเสยีงหลายรูปโดยเฉพาะกษัตรยิ ์Tran NhanTong
ททีรงสละราชสมบัตใิหแ้กพ่ระราชโอรส เพอืเสด็จบรรพชาทภีแูหง่นี และทรงกอ่ตังพทุธศาสนานกิาย Truc lam
ซงึทําใหด้นิแดนแหง่นีกลายเป็นดนิแดนแหง่พทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ ภเูอยีนตอื หรือ วัดทองแดง
เป็นสถานทปีฏบัิตธิรรมของนักบวชทมีชีอืเสยีงหลายรูป สมัยราชวงศห์ลแีละเจนิจนสูพ่ระนพิพาน เชน่
พระฝ่ายกรรมฐานเหยีนกวางและดา๋วเวนิและสงัฆราช ในสมัยรัชกาลของกษัตรยิเ์จนิเยนิตงและแทง้ตง
โดยเฉพาะกษัตรยิเ์จนิเยนิตงทสีละราชสมบัตใิหแ้กพ่ระราชโอรสเพอืเสด็จออกบรรพชาทภีแูหง่นีเป็นเวลา 10 ปี
และทรงกอ่ตังพทุธศาสนานกิายจุก๊เลมิ Truc lam ทา่นไดก้ลายเป็นผูส้รา้งพทุธศาสนานกิายจุก๊เลมิเวยีดนาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (มอืท2ี)

ทพีกั
Legacy Yentu Hotel ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
เอยีนตอื - ฮาลองเบย ์- โชวห์ุน่กระบอก - ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต

07.00 น.
ฝึกโยคะยามเชา้ ณ โรงแรมทพีกักบัอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก (มอืท3ี)

10.00 น.
นําทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทมีพีนืทกีวา้งใหญ่กวา่ 1,500 ตารางกโิลเมตร
อยู่ทางตอนเหนือของเวยีดนามและเป็นสว่นหนงึในอ่าวตังเกยีมชีายฝังยาวเป็นระยะทางกวา่ 120
กโิลเมตรทา่นจะพบกับววิทวิทัศนหั์นมองไปทางไหนก็สวยงามเห็นผนืน ้าํสเีขยีวสวยและหมู่เกาะหนิปนูนอ้ยใหญ่โผลข่นึมาจากผวิน ้าํทะเลทมีลัีกษณะแตกตา่งกันออกไป
ถอืเป็นสถานทเีทยีวชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแหง่หนงึทสีามารถดงึดดูนักทอ่งเทยีวมากมายจากทัวทกุมุมโลกใหม้าเยือนสถานทแีหง่นี

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวันแบบซฟีู๊ ด ณ ภัตตาคาร บนเรือ (มอืท4ี) 

บา่ย
นําทา่นชม ถ้าํนางฟ้า พาทา่นชมหนิหงอกหนิยอ้ยแหง่อ่าวฮาลองทมีอีายุนับลา้นปี มโีครงสรา้งสลับซบัซอ้นกันหลายชนั
พรอ้มประดับไฟไวอ้ย่างสวยงาม
ภายในถ ้าํจะเห็นไดว้า่หนิหงอกหนิยอ้ยตา่งๆนันจะมลัีกษณะรูปทรงแตกตา่งกันออกไปตามแตท่า่นจะจตินาการขนึอยู่วา่แตล่ะทา่นจะตคีวามออกมาวา่เป็นรูปทรงเหมอืนสงิใด
ในถ ้าํเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทถีูกสรา้งขนึมาจากทางธรรมชาตทิตีดิอยู่ภายในผนังถ ้าํ นับวา่เป็นสงิมหัศจรรยอ์ย่างหนงึ
และมตํีานานเลา่ขานกันวา่มเีหลา่นางฟ้าเขา้มาอาบน ้าํในถ ้าํแหง่นี และเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้เีป็นมนุษยเ์ลยคดิทจีะไม่อยากกลับสวรรค์
จนกระทังเวลาผา่นลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทังหลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยู่ทผีนังถ ้าํอย่างน่าอัศจรรย์

ผา่นชม หมูบ่า้นชาวประมง แหลง่ทําประมงดังเดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนั
สญัลักษณ์อกีอย่างหนงึของฮาลองเบยเ์ป็นเกาะทมีลัีกษณะคลา้ยกับไกหั่นหนา้ชนกันมชีอืเรียกอกีอย่างนงึวา่ เกาะไกจ่บูกนั 



จากนันอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจหรือ ชมการแสดงหุน่กระบอกน้าํ
เป็นศลิปกรรมประจําชาตหิุน่กระบอกน ้าํเป็นการผสมผสานระหวา่งความหลงไหลในเทพ กับความรักชาตอิย่างรุนแรงจน
เป็นสงิปลกูฝังกันมาในจติใจของชาวเวยีดนาม นักเชดิหุน่จะยืนอยู่หลังฉากและมนี ้าํทว่มถงึบรเิวณเอวและควบคมุตัวหุน่ดว้ยไมไ้ผลํ่ายาว
สําหรับเทคนคิการเชดินันไดถู้กปิดบังเป็นความลับอย่างมดิชดิ และมเีพยีงแคแ่หง่เดยีวในโลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (มอืท5ี)

จากนันอสิระใหท้กุทา่นชอ้ปปิงและเลอืกซอืสนิคา้ท ีตลาดฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต
มสีนิคา้พนืเมอืงเวยีดนามและสนิคา้จากจนีใหท้า่นไดเ้ลอืกหลากหลาย เหมาะสําหรับซอืเป็นของฝาก เชน่ กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลัก เสอืผา้
ผา้พันคอ เสอืยืดลายเวยีดนาม ฯลฯ

ทพีกั
Novotel Halong Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
ฮาลอง - ฮานอย - Relax

07.00 น.
ฝึกโยคะยามเชา้ ณ โรงแรมทพีกักบัอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก (มอืท6ี)

10.00 น.
นําทา่นกลับสู ่กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนามนครหลวงเกา่แก ่ซงึจะมอีายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ.2010
กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซงึเมอืงแหง่นี ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรังเศส
ตกึ อาคารทสํีาคัญตา่งยังคงเป็นการกอ่สรา้ง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร (มอืท7ี)

บา่ย
ใหท้กุทา่นได ้ผอ่นคลายกบัสปาทรทีเมน้ต ์เป็นครอสนวดน ้าํมันผอ่นคลายอโรม่า 60 นาทแีละนวดคอบา่ 30 นาที

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (มอืท8ี)

ทพีกั
Chalcedony Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
ฮานอยซติทีวัร ์- กรุงเทพฯ

07.00 น.
ฝึกโยคะยามเชา้ ณ โรงแรมทพีกักบัอาจารยผ์ูเ้ชยีวชาญ 
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก (มอืท9ี)

10.00 น.
นําทา่นชม สสุานประธานาธบิด ีโฮจมินิห ์วรีบรุุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้รีวมเวยีดนามเป็นประเทศ
และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้ับประเทศเวยีดนาม ภายในสสุานบรรจศุพทา่นประธานาธบิดซีงึไดทํ้าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่าง ไม่ใหเ้น่าเปือย
โดยมเีจา้หนา้ทดีแูล และคอ่นขา้งเขม้งวด ชมทําเนียบประธานาธบิด ีททีางรัฐบาลเวยีดนามสรา้งให ้ทา่นโฮจมินิห ์แตท่า่นไม่อยู่
ทา่นเลอืกทจีะอยู่บา้นไม ้หลังเล็ก ซงึอยู่หลังทําเนียบแทน ทําเนียบแหง่นี จงึเป็นสถานทรัีบแขกบา้นแขกเมอืงแทน 

ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว รูปทรงดอกบวั ตังอยู่กลางสระบัว วัดแหง่นี สรา้งขนึเพอืถวายเป็นพทุธบชูาใหแ้ก ่เจา้แม่กวนอมิ โดยตํานานไดก้ลา่ววา่
ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นงึอยากไดพ้ระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยังคงไม่สมหวังสกัท ีจนคนืหนงึไดส้บุนิ เห็นพระโพธสิตัวก์วนอมิ
มาปรากฎทสีระดอกบัวและไดป้ระทานโอรสใหก้ับพระองค ์หลังจากนันไม่นาน พระองคก็์ไดม้พีระโอรส สมใจ
จงึไดส้รา้งวัดแหง่นีขนึกลางสระบัวเพอืเป็นการขอบคณุพระโพธสิตัวก์วนอมิ



กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟต ์ณ ภัตตาคาร (มอืท1ี0)

บา่ย
จากนันนําทา่นชม วหิารวรรณกรรมวนัเหมยีว (Van Mieuหรือ Temple of Literature)วหิารแหง่นีสรา้งขนึในปีค.ศ. 1070 ในสมัยพระเจา้หลี
ไท โตง เพอือุทศิใหแ้กข่งจอื ซงึเป็นโรงเรียนของพวกขนุนาง และเป็นมหาวทิยาลัยแหง่ชาตแิหง่แรกของเวยีดนาม
และเป็นสถานทสีอบจอหงวนคนทสํีาเร็จ จะไดส้ลักชอืบนแผน่หนิทตัีงบนหลังเตา่ แสดงวา่กวา่จะจบไดต้อ้งอดทนสงูมาก  ๆในสมัยราชวงศต์รัน
โรงเรียนนีถูกเปลยีนชอืใหม่เป็น กว็อก ฮ็อก เวยีน (Quoc Hoc Vien) หรือวทิยาลัยแหง่ชาตใินปีค.ศ 1235 วัน เหมยีว
เป็นทรีูจั้กกันในชอืวหิารวรรณกรรม บรเิวณอันกวา้งใหญ่ของวัดแบง่ออกเป็นลานทมีกํีาแพงลอ้มรอบ 5 แหง่ หลังจากผา่นประตทูางเขา้วัด วัน
เหมยีว และลาน 2 แหง่แรกแลว้ เราจะมาถงึ เคว วัน กัก (Khue Can Cac หรือ ตกึดาวลกูไก ่) อันเป็นแหลง่ทนัีกอักษรศาสตรใ์ชท้อ่งบทกวี
และเมอืเดนิผา่น ได ๋แถงห ์โมน (Dai Thanh Mon หรือ ประตกํูาแพงใหญ่) จะพบลานโลง่ลอ้มรอบสระน ้าํใหญ่ตรงกลางทรีูจั้กกันในชอื เทยีน
กวาง ตงิห ์(Thien Quang Tinh หรือ สระแสงงาม) 

จากนันนําทา่นชม ทะเลสาบโฮโต หรือ ทะเลสาบตะวนัตก (Ho Tay) มักมคีนเรียกกันเลน่ๆวา่ ทะเลสาบแหง่สายหมอก
ซงึเป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุของกรุงฮานอย

และนําทา่นเทยีวชม เจดยีเ์ตรนิกว็อก (Tran Quoc= ปราการของประเทศ) เป็นหนงึในเจดยีท์เีกา่แกท่สีดุของเวยีดนาม
แผน่หนิจารกึทมีอีายุตังแตปี่ค.ศ. 1639 บอกเลา่ถงึประวัตศิาสตรอั์นยาวนานของเจดยีนี์ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบคนืดาบ (Lake of the Returned Sword) ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นีมตํีานานกลา่ววา่
ในสมัยทเีวยีดนามทําสงครามสูร้บกับประเทศจนี
กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดทํ้าสงครามมาเป็นเวลานานแตยั่งไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัทจีงึทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย
เมอืไดม้าลอ่งเรือททีะเลสาบแหง่นี ไดม้เีตา่ขนาดใหญ่ตัวหนงึไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองคเ์พอืทําสงครามกับประเทศจนี
หลังจากทพีระองคไ์ดรั้บดาบมานันพระองคไ์ดก้ลับไปทําสงครามอกีครังและไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนี ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ
เมอืเสร็จศกึสงครามแลว้พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี นําทา่นขา้มสะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัหงอ๊กเซนิ หรือ วดัเนนิหยก (Ngoc Son) เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ
และเตา่สตา๊ฟขนาดใหญ่ซงึมคีวามเชอืวา่เตา่ตัวนีคอืเตา่ศักดสิทิธ ิ1 ใน 2 ตัวทอีาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นีมาเป็นเวลาชา้นาน 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ถนน 36 สาย (Hanoi 36 streets) แหลง่ขายของทรีะลกึ และสนิคา้พนืเมอืง อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ตามอัธยาศัย
มสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึตา่ง  ๆฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (มอืท1ี1)

18.20 น.
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ

20.25 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG565 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง) ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 1.50
ชวัโมง

22.15 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมูฯิ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี16 สงิหาคม 2562 เวลา 18:22 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตรานรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ การบนิไทย 30 กโิล/ท่าน

• น ้าํแรธ่รรมชาตวิันละ 2 ขวด

• โยคะ 4 คลาส

• สปาและทรทีเมน้ท  ์1 ครอส

• น ้าํผลไมค้นัสดหลงัคลาสโยคะ

• กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิตลอดการเดนิทาง

อัตรานไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง ๆ

• คา่ใชจ้่ายอนื ๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• ทปิหวัหนา้ทัวรข์นึอยูก่บัความประทับใจการใหบ้รกิารของท่าน

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

เงอืนไขการจองและการสํารองทนัีง

•  กรณุาสาํรองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําท่านละ 50% ของคา่ทัวรท์ังหมด พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

เงอืนไขการเดนิทาง

•  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้



• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนื
ๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้
หรอืจากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคนืคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีด ๆ
ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนัน ๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใด
ๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนื ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง

• บรษัิทของสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวประเทศออสเตรเลยีเท่านัน

• เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• โรงแรมทพีกัในประเทศออสเตรเลยีมมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทพีกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมทพีกัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศออสเตรเลยีตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน
โรงแรมทปีระเทศออสเตรเลยีโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble)
ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม
ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั

• กระเป๋าสมัภาระตา่ง ๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่ง ๆใด ๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะสว่นตวั

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมเิช่นนันทาง

• บรษัิทฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆทังสนิ

• ***บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทเีกดิจาก
การททีา่นถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืง อนัเนอืงมาจากการททีา่นมเีอกสารเดนิทางทไีมถ่กูตอ้ง หรอืมสีงิผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง
หรอืภยัธรรมชาตเิชน่ พายนุ ้าํทว่ม , ภยัการเมอืงฯลฯ หรอืเหตสุุดวสิยั
ททีางบรษิทัฯไมส่ามารถควบคมุไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทงัทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ****

เงอืนไขการยกเลกิ

•  สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป



แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็และคา่ใชจ้่ายอนื
ๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดั

• จําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีด ๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

• **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและออสเตรเลยี
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใด ๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง

• พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ
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