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บินตรงจากเชียงใหม่!! เดนิทางวนัที ่1 – 4 มนีาคม 
2562 

ราคาเพยีง 18,900 บาท 

เร่ืองวิ่ง เร่ืองกิน เร่ืองเที่ยว เร่ืองเดียวกัน 

ล่องเรือชมถ า้ต าก๊อก นิงบิงห์ 

เท่ียวจัดเต็มในกรุงฮานอย 

ราคารวมบัตรวิ่ง KG 

พกัดีระดับ 4 ดาว 
บินตรงจากเชียงใหม่สู่ฮานอย  
อาหารครบทุกมือ้ 

 

DAY 1: เชียงใหม่ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาร์เก็ต – โรงแรม 
DAY 2: ร่วม KILORUN (KM) (ค่าสมัครไม่รวมในรายการ) – อิสระตามอัธยาศัย 
หรือ ซิต้ีทัวร์บริเวณทะเลสาบ และเจดีย์เฉินก๊วก – ร่วม KILORUN (KG) (ค่าสมัคร
รวมในรายการ) – โรงแรม 
DAY 3: เมิองนิงบิงห์ – ล่องเรือชมถ ้าต าก๊อก – กลับฮานอย – อิสระตามอัธยาศัย – 
โรงแรม 
DAY 4: โฮจิมินห์คอมเพล็กซ์ – วิหารวรรณกรรม – สนามบินฮานอย – เชียงใหม่ 
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วันแรก เชียงใหม่ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดง๊อกเซิน – ถนนสายเก่า 

11.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน
บางกอกแอร์เวย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของรูบ้ี ทราเวลคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

13.20 น. เดินทางจากเชียงใหม่ โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เทีย่วบนิที ่FD870 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรับคณะท่ีสนามบิน 

 น าท่านเดนิทางรับหมายเลขนักวิง่ (BIB) ณ สถานทีนั่ดหมายบริเวณที่จดังาน 
 

 

 

 
จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย มีต  านานกล่าวว่า ในสมยัท่ี
เวียดนามท าสงครามสูร้บกบัจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดท้ าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กิดความทอ้แทพ้ระทยั เมื่อไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ได้
มีปฏิหารย ์เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดง้บัดาบวิเศษมาใหพ้ระองค ์เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน 
หลงัจากท่ีพระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือ
ประเทศจีน ท าใหบ้า้นสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว้ และน าท่านเขา้ชม วดัหง๊อกเซิน (น าท่านชม
ด้านนอกของวดั) แห่งทะเลสาบคืนดาบ เป็นวดัโบราณเก่าแก่ท่ีมีต  านานน่าสนใจและเป็นสญัลกัษณ์
ของความเช่ือในเร่ืองของอ านาจและยศฐาบรรดาศกัด์ิ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และ
เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงเช่ือกนัว่าเต่าตวัน้ีคือ เต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมา
เป็นเวลาชา้นาน เพลิดเพลินใจไปกบัการชมภาพลายปูนป้ันระบายสีท่ีวิจิตรงดงาม อนัแสดงใหเ้ห็น
ฝีมือของชาวเวียดนามอยา่งแทจ้ริง ถือเป็นวดัท่ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหผู้ม้าเยอืนไดเ้คารพสกัการะ  
จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของกรุงฮานอย ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ียีห่อ้
ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม LAN VIEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  
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วันที่สอง ร่วมงาน KILORUN (KM.) – อิสระตามอัธยาศัย – ร่วมงาน KILORUN 
(KG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าลูกค้าที่สมคัรวิง่แบบ KM เข้าร่วมงาน KILORUN (KM: Breakfast Run) (ค่าสมคัรวิง่แบบ KM 

ไม่ได้รวมในค่าทัวร์ หากลูกค้าต้องการสมคัร สามารถตรวจสอบค่าสมคัรในรุ่นต่างๆ ได้ท้ายรายการ) 
(เวลาในการเข้าร่วมงานประมาณ 05.00 – 10.00 น.)  
เส้นทางของ KM (กโิลเมตร) หรือ Breakfast Run (เบรคฟาสต์ รัน) ผูเ้ขา้ร่วมจะไดส้มัผสับรรยากาศ
ของเมือง และสนุกกบัการวิ่งท่ีวดัผลดว้ยกิโลเมตร บนระยะทางท่ีก  าหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
คือ S (Short) RUN ระยะ 2.3 กิโลเมตร, M (Medium) 6.7 กิโลเมตร และ L (LONG) RUN 10.7 
กิโลเมตร  

 ส าหรับลกูคา้ท่านท่ีไม่ไดส้มคัรวิ่งแบบ KM อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั หรือท่องเท่ียวตาม
อธัยาศยั (โดยค่าใชจ่้ายในการเดินทางและท่องเท่ียวลกูคา้เป็นผูอ้อกเอง) 

 ส่ิงที่จะได้รับหากลงสมคัรแบบ KM (Breakfast Run): เส้ือยดื + BIB + เหรียญ (ส าหรับผู้เข้าเส้นชัย) 
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เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 

 
 
 
 
 
 

อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเดินทางชม เจดย์ีเฉินก๊วก (การเดินทางไปชมเจดีย์จะพิจารณา
จากสถานการ์อีกคร้ัง) เป็นเจดียพุ์ทธศาสนาท่ีเก่าแก่สุดในกรุงฮานอย สร้างข้ึนในศต 6 โดยกษตัริยเ์ล
นามเดอ คร้ังเม่ือมีการสร้างเมืองข้ึนใหม่ เจดียน้ี์โดดเด่นทรงสูง มีตน้ศรีมหาโพธ์ิ อนัเป็นของขวญัจาก
อินเดียปลกูไว ้อยูท่ี่ทะเลสาบทางตะวนัตก รอบๆวดัเป็นยา่นเมืองใหม่ท่ีไดช่ื้อว่า 'เบฟเวอร่ีฮิลลข์อง
ฮานอย' ต่อมาดดัแปลงน าเรือมาท าเป็นร้านอาหาร บรรยากาศดูดี หากมองจากดา้นนอกจะเห็นเจดีย์
ทรงสูง ตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่น มองววิทะเลสาปผา่นตน้ไมแ้ละพุ่มไม ้เชิญเท่ียวชมความสวยงามของ 
"วดัเฉินก๊วก" กนัแบบใกลชิ้ด 

15.00 น. น าท่านเขา้ร่วมงาน KILORUN  (KG: Breakfast Run) (ค่าสมคัรวิ่งแบบ KG รวมอยูใ่นแพคเกจทวัร์
แลว้)  
ส าหรับ KG   (กโิลกรัม) หรือ Dinner Run (ดินเนอร์รัน) สนุกไปกบัเสน้ทางการเดิน-วิ่งท่ีวดัผลดว้ย
กิโลกรัม โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะไดชิ้มอาหารจานเด่นของแต่ละเมือง ตามเสน้ทางเดินท่ีผา่นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ  โดยความสนุกอยูต่รงท่ีหลงัจากทานอาหารแลว้ หากใครท าน ้ าหนกัข้ึนตาม
เกณฑท่ี์สมคัร โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 0.5 KG และ 1 KG ก็จะไดรั้บเหรียญรางวลัท่ีไม่ซ ้าใคร จึงเป็น
ท่ีมาของค าว่า KG :   Dinner Run 

 ส่ิงที่จะได้รับส าหรับ KG (Dinner Run): ผ้ากนัเป้ือน + BIB + เหรียญ (ส าหรับผู้เข้าเส้นชัยตามเกณฑ์
ที่สมคัร) 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ภายในกิจกรรม KIRORUN (KG) 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม LAN VIEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  

วันที่สาม ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ า้ตามก๊ก 

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมอืงนิงห์บิงห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) อยูท่างตอนใตข้องเมือง

ฮานอยเป็นจงัหวดัท่ีมีความพิเศษทางธรรมชาติ ซ่ึงมีลกัษณะเด่นอยูอ่ยา่งหน่ึงคือมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีชุ่มน ้ า 
ในอาณาเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาล จนพ้ืนท่ีนั้นถกูเรียกว่า “ อ่าวฮาลองบนแผน่ดิน หรือฮาลองบก 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมถ า้ตามก๊ก Tam Coc หมายถึงถ  ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ  ้าน้ีถกูบรรจง
สร้างโดย สายลมและกระแสน ้ า เม่ือคร้ังน ้ าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฏเป็น
หลกัฐานลงเรือพายล่องตามแม่น ้ า Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ 
ภูเขาสองฝ่ังแม่น ้ าซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพท่ีปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบ
เหมือน กุย้หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์ล่องเรือผา่นทอ้งน ้ า สองขา้งทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดูเก็บ
เก่ียวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ใหเ้ห็นอยา่งเพลินตา สลบักบัทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้น
ราวกบัภาพสามมิติ 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) อิสระใหท่้าน

พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม LAN VIEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  
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วันที่ส่ี โฮจิมินห์คอมเพล็กซ์ – วัดแห่งวรรณกรรม 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 หลงัจากรับประทานอาหารเชา้แลว้ น าท่านเยีย่มชม จตุัรัสบาดงิห์ (Ba Dinh SQUARE)  เป็นสถานท่ี

ท่ี โฮจิมินห์อ่าน ค าประกาศอิสรภาพ ในวนัท่ี 2 กนัยายน 1945 เพื่อประกาศถึงชยัชนะของชาว
เวียดนามเหนือกองทพัฝร่ังเศส ประกาศถึงอิสรภาพ และความเป็นชาติ ของเวียดนาม เวียดนามจึง
ยดึถือว่า วนัท่ี 2 กนัยายนของทุกปี เป็นวนัชาติของเวียดนาม  

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นเยีย่มชม สุสานประธานาธบิดีโฮจมินิห์ (Hochiminh Mausoluem) (น ำท่ำนชมภำยนอก) ตั้งอยู่
บริเวณจตุัรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอย เป็นสถานท่ี ท่ีเก็บร่างอนัไร้วิญญาณของ อดีตประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ วรีบุรุษท่ีชาวเวียดนามทัว่ทั้งประเทศใหค้วามเคารพ สุสานโฮจิมินห์เป็นอาคารทรงเรียบง่าย 
ซ่ึงสร้างจ าลองรูปแบบของสุสานเลนินในกรุงมอสโควส์หภาพโซเวียตเม่ือปี ค.ศ.1973 และท าพิธีเปิด
เป็นทางการใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปเคารพศพเมื่อปี ค.ศ.1975 ศพอาบน ้ ายาของลุงโฮนอน สงบน่ิงคลา้ย
คนนอนหลบัอยูภ่ายในโรงแกว้ สุสานแห่งน้ีหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป ตลอดจนกระเป๋าสะพายเขา้ไปใน
สุสานเด็ดขาด ภายในสุสานมีระบบความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด จึงไม่ควรส่งเสียงพดูคุย หรือหวัเราะ
เล่นกนัในระหว่างเขา้ชมเพื่อ แสดงความเคารพและเป็นการใหเ้กียรติ กบัอดีตวีรบุรุษผูน้  าคนส าคญั
ของชาวเวียดนาม จากนั้นพาท่านชม วดัแห่งวรรณกรรม วดัโบราณ ซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนาน
นบัร้อยปี เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกและยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบจอ้งวนในสมยัโบราณ ภายในวดั
ประกอบดว้ยป้ายหินประกาศรายช่ือผูส้อบผา่นเป็น จอ้งวน และยงัมีศาลเทพเจา้ขงจ๊ือ และสานุศิษย ์  

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
12.30 น. สมควรค่าแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อท าการเช็คอินเดินทางกลบัประเทศไทย 
15.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบนิที่ FD871 
16.55 น. คณะเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************************* 
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KILORUN (กิโลรัน) คอือะไร? 
                    KILORUN (กิโลรัน) เทศกาลงานวิ่งรูปแบบใหม่ ท่ีจะท าใหก้ารวิ่ง กิน เท่ียว กลายเป็นเร่ือง
เดียวกนั คร้ังแรกของเทศกาลวิ่งท่ีไม่ไดว้ดัผลเพียงแค่กิโลเมตร (ระยะทาง) แต่วดัผลดว้ยกิโลกรัม (น ้ าหนกั)  
 

KILORUN แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการแข่งขัน  
1. KG   (กโิลกรัม) หรือ Dinner Run (ดินเนอร์รัน) ค่าสมคัรรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว 
        ส าหรับ KG   (กิโลกรัม) หรือ Dinner Run (ดินเนอร์รัน) สนุกไปกบัเสน้ทางการเดิน-วิ่งท่ีวดัผลดว้ยกิโลกรัม 
โดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะไดชิ้มอาหารจานเด่นของแต่ละเมือง ตามเสน้ทางเดินท่ีผา่นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ  โดย
ความสนุกอยูต่รงท่ีหลงัจากทานอาหารแลว้ หากใครท าน ้ าหนกัข้ึนตามเกณฑท่ี์สมคัร โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 0.5 
KG และ 1 KG ก็จะไดรั้บเหรียญรางวลัท่ีไม่ซ ้าใคร จึงเป็นท่ีมาของค าว่า KG :   Dinner Run 
 

2. KM   (กโิลเมตร) หรือ Breakfast Run (เบรคฟาสต์ รัน) ค่าสมคัรไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ 
        เสน้ทางของ KM (กิโลเมตร) หรือ Breakfast Run (เบรคฟาสต ์รัน) ผูเ้ขา้ร่วมจะไดส้มัผสับรรยากาศของเมือง 
และสนุกกบัการวิ่งท่ีวดัผลดว้ยกิโลเมตร บนระยะทางท่ีก  าหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ S (Short) RUN ระยะ 
2.3 กิโลเมตร, M (Medium) 6.7 กิโลเมตร และ L (LONG) RUN 10.7 กิโลเมตร  
 

อตัราค่าบริการส าหรับลูกค้าทีส่นใจสมคัรวิง่แบบ KM (Breakfast Run) เพิม่เตมิ 
ประเภท ระยะทาง ช าระเพิม่จากค่าทัวร์ท่านละ (บาท) 

S (SHORT) 2.3 กิโลเมตร 500  
M (MEDIUM) 6.7 กิโลเมตร 700 

L (LONG) 10.7 กิโลเมตร 1,000 
**ส าหรับนักวิง่ S, M, L จะต้องมอีายุตั้งแต่ 6 ปีขึน้ไปนบัจากวนัที่สมคัร** 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง 
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ** 
 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคา/ ท่าน 

1 – 4 มีนาคม 2562 
ผูใ้หญ่ 18,900 บาท 

พกัเด่ียวช าระเพ่ิม 3,500 บาท 

**รำยกำรนี้ไม่มีรำคำเดก็ เด็กช ำระเท่ำกบัผู้ใหญ่** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (เชียงใหม่ – ฮานอย – เชียงใหม่) 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ  านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
 5. ค่าสมคัรวิ่งแบบ KG (Dinner Run) 
 6. ค่าประกนัอบุัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกั

รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
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 5. ค่าสมคัรวิ่งแบบ KM (Breakfast Run) 
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

7. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 500 บาท / ท่าน / ทริป 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
 3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนัทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

 3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
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4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 


