WOW HANOI - HALONG
NINH BINH 4D3N BY FD
เวียดนามเหนือ ฮานอย-นิงบิงห์- ฮาลอง 4วัน3คืน
ล่ องเรือชมมรดกโลกอ่ าว “ฮาลองเบย์ ” อร่ อยกับอาหาร Seafood
สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”ล่ องเรือชมธรรมชาติที' นิงบิงห์
ช้ อปปิ+ งสินค้ าพืน+ เมืองหลากหลายชนิด ถนนสาย 36
พิเศษ... ชมการแสดงระบําหุ่นกระบอกนํ+า!!
กําหนดการเดินทาง
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดียวเพิ มท่านละ

กรุป๊ ไซส์

08-11 พ.ค. 62
11-14 พ.ค. 62*
15-18 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
08-11 มิ .ย.62
15-18 มิ .ย.62
22-25 มิ .ย.62
06-09 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62*
20-23 ก.ค.62
09-12 ส.ค. 62*
17-20 ส.ค. 62
24-27 ส.ค. 62
07-10 ก.ย. 62
14-17 ก.ย. 62
21-24 ก.ย. 62

15,300.15,300.- *
15,300.15,300.14,500.14,500.14,500.14,500.18,500.- *
14,500.19,300.- *
14,500.14,500.14,500.14,500.14,500.-

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1

WOW HANOI - HALONG NINH BINH 4D3N BY FD

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – ฮานอย - วัดเฉิ นก๊วก - ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิ ตย์ - วัดหงอกเซิ น - ชมระบําโชว์ห่นุ กระบอกนํ<า

04.00 น.

พร้อมกันทีสนามบิ นดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน< 2 เคาท์เตอร์สายการบิ นไทยแอร์
เอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้ าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.40 น. ออกเดิ นทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย เที ยวบิ น
ที FD650 (ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 1.50 ชัวโมง)
'
08.30 น. เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงฮานอย หลังผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่ านเดิ นทางสู่
กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ทีตังอยู่ภาคเหนือ เป็ นเมืองทีมีประวัตศิ าสตร์
ยาวนานกว่า 2,000 ปี นํ าท่านเดินทางข้ามแม่นําแดง แม่นําสายลอยฟ้าทีอยู่สูงกว่าตัวเมือง
ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนามทีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรังเศส
ปจั จุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านัน กรุงฮานอยในอดีตได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงทีสวย
ทีสุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris” เป็ นเมืองหลวงทีได้รบั การวางผังเมืองไว้อย่างดี มี
ทะเลสาบและแม่นําล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชอว่
ื า
City of Lakes มีถนนหนทางทีร่มรืนด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปตั ยกรรมแบบโคโลเนียล ที
งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปจั จุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์
ให้นกั เดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ หเ์ มืองหลวงแห่งนีอย่างไม่เสือมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นคร
หลวงเก่าแก่ ซึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
เวี ย ดนาม ซึ งเมื อ งแห่ ง นี ยัง คงรัก ษาความเป็ น เอกลัก ษณ์ ไ ด้ อ ย่ า งเหนี ย วแน่ น ชม
สถาปตั ยกรรมแบบฝรังเศส ตึก อาคารทีสําคัญต่างๆ ยังคงเป็ นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรังเศส
ต้ น ไม้ส องข้า งทางอายุ ก ว่ า ร้อ ยปี ให้ ค วามร่ ม รืน และสบายตายิงนั ก นํ า ท่ า นเทียวชม
ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบทีใหญ่ทสุี ดของฮานอย สักการะ วัดเฉิ นก๊วก วัดเก่าแก่ของ
ชาวพุทธทีเคยรุง่ โรจน์ในอดีต วัดนีเป็ นเกาะเล็กๆ ริมทะเลสาบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าทุกท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบชม วัดหงอกเซิ นวัดโบราณ ภายใน
ประกอบด้ ว ยศาลเจ้า โบราณและเต่ า สต๊ า ฟขนาดใหญ่ ซึงมีค วามเชือว่ า เต่ า ตัว นี คือ เต่ า
ศักดิ Oสิทธิ O 1 ใน 2 ตัวทีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนีมาเป็ นเวลาช้านาน จากนันชม ทะเลสาบ
คืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย นํ าท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกนํ<า ซึงเป็ นศิลปะ
พืนบ้านทีมีชอเสี
ื ยงท่านจะได้ชมเรืองราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมใิ จในความเป็ น
ธรรมชาติและวิถชี าวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกียวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้
หุ่นกระบอกนําทังสิน
คํา'
รับประทานอาหารคํา' ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที'พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า
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วันทีสอง

ฮานอย- จัตรุ สั บาดิ งห์– สุสานโฮจิ มินห์– ท าเนี ยบประธานาธิ บดี–
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดียเ์ สาเดียว - ฮาลอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางไป จัตุรสั บาดิ งห์ ลานกว้างทีประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ไ ด้อ่านคําประกาศ
อิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรังเศส เมือ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึน
ของฝรังเศสอยูถ่ งึ 84 ปี นําท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิ มินห์ (ปิ ดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพือนํ า
ร่างลุงโฮ ไปอาบนํ ายําใหม่) ภายในบรรจุศพอาบนํ ายาของท่านโฮจิมนิ ห์นอนสงบอยู่ในโลง
แก้ว จากนันนํ าท่านชม ทําเนี ยบประธานาธิ บดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทังหลังปจั จุบนั เป็ น
สถานที รับรองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรืนเขียวขจีไปด้วยต้นไม้
ใหญ่น้อยที ลุงโฮปลูกไว้ ไปชม บ้านพักลุงโฮ ทีสร้างด้วยไม้ทงหลั
ั ง ยกพืนสูงมีใต้ถุนเหมือน
บ้านไทย สมัยก่ อน เป็ นทีพัก ผ่อนและต้อนรับแขก ชันบนเป็ นห้องทํางานและห้องนอน
จากนันเดินต่อไปชม วัดเจดียเ์ สาเดียว เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตังอยู่บนเสาต้น
เดียวปกั อยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคล
รวม 8 อย่าง มีต านานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบนิ เห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนังอยู่
บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้
ให้กําเนิด ทายาทเพศชายพระองค์ตามทีทรงสุบนิ จึงได้โปรดให้สร้างวัดนี ขึ นมาเพือแสดง
ความขอบคุณต่อ เจ้าแม่กวนอิม”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่ านเดินทางสู่ เมื องฮาลองเบย์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิว ทัศ น์ สองข้างทาง ทีเป็ น
หมู่บ้านสลับกับท้องนาทีจะเปลียนไปตามฤดูกาล อ่ าวฮาลองย์ ในปี ค .ศ.1994 องค์การ
UNESSCO ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ การเดินทางใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้าง
ทางและชมชมวิถชี วี ติ ความเป็ นอยูก่ ารเกษตรกรรมและนาข้าว
คํา'
รับประทานอาหารคํา' ณ ภัตตาคาร
จากนันอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ งและเลือกซือสินค้าที ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET มี
สินค้าพืนเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซือเป็ น
ของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสือผ้า ผ้าพันคอ เสือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
นําท่านเข้าสู่ที'พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า
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วันทีสาม

เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถํา< สวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองนิ งห์บิงห์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรือเพือล่องเรือชมความงดงามของ อ่ าวฮาลองเบย์ อ่ าวฮาลอง หรือ ฮาลอง
เบย์ นันตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึงเคยร่อนมาลงในอ่าว
นีเมือครังดึกดําบรรพ์และชือของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความ
งดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทําให้ได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ
จากองค์การยูเนสโก้เมือปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทได้
ี แต่งแต้มด้วย
เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ
ทีมีรูปร่างแปลกตา ลัก ษณะทัวไปของอ่ าวฮาลองนันประกอบไปด้ว ยเกาะเล็ก เกาะน้ อ ย
จํานวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนือทีกว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึงเป็ นส่วนหนึงของอ่ าว
ตัง เกียb ของทะเลจีนใต้ นํ าท่ านเข้าชม ถํา< สวรรค์ ชมหินงอกหินย้อ ยต่ างๆภายในถํ า ที
ประดับ ตกแต่ ง ด้ว ยแสงสีส วยงาม หิน แต่ ล ะก้ อ นจะมีล ัก ษณะคล้ า ยกับ สัต ว์ ต ามแต่ ท่ า น
จินตนาการ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ (บนเรือ)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิ งห์บิงห์ เมืองเก่าแก่ทมีี ความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพนที
ื ชุ่มนํ าใน
อาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน" หรือ ฮาลองบก เป็ นเมืองที
มีภมู ทิ ศั น์แปลกตา ทังเทือกเขา เนินเขาหินปูน ทีราบตํา และนาข้าว เป็ นเมืองทีถูกล้อมรอบ
ด้วยยอดเขา ๙๙ ยอด จึงถือกันว่าเป็ นเมืองศักดิ Oสิทธิ O ถ้าฮาลองเบย์ลอื ชือด้วยภูมทิ ศั น์อนั โดด
เด่นด้วยภูเขาหินขนาดใหญ่ลอ้ มรอบด้วยทะเล นิงห์บงิ ห์กโ็ ดดเด่นไม้แพ้กนั เนืองด้วยภูเขา
หินขนาดใหญ่นนโอบล้
ั
อมนาข้าวในนํา เป็ นทัศนียภาพทีเปลียนไปตามฤดูกาลทํานาซึงหาชม
ทีไหนไม่ ไ ด้ง่ ายนั ก จากนั นนํ า ท่ า นชม วัด ดิน ห์ และวัด เลอ ทังสองวัด อยู่ใ นบริเ วณเขต
เดียวกันมีประวัตศิ าสตร์มากกว่า 1,000 ปี ท่านจะได้พบกับสถาปตั ยกรรมในการสร้างวัดของ
เวียดนามแท้ๆ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมงลง มาทางใต้
คํา'
รับประทานอาหารคํา' ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที'พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า

วันทีสี
เช้า

เมืองนิ งห์บิงห์ - นิ งห์บิงห์ - ล่องเรือพายฮาลองบก – ถํา< ตําก๊อก
ฮานอย-ถนน 36 สาย -ท่าอากาศยานนอยไบ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองนิ งบิ งห์ เพือ ล่องเรือพาย ซึงคนพายจะพายด้วยเท้า อันเป็ นสิง
มหัศจรรย์อกี หนึงอย่างในประเทศเวียดนาม นํ าท่านล่องเรือไปตามคลอง ซึงสองข้างทางโอบ
ล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อนั งดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชืน ระหว่างทาง
นํ าชม ถํา< ตําก๊อก ซึงเป็ นถําทีมีหนิ งอกหินย้อยอันน่ ามหัศจรรย์ซ่อนตัวอยู่ในความลึกของ
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เทือ กเขา ภูเ ขาและทะเลเป็ น อันหนึ งอัน เดียวกัน ทําให้ทีนี มีภู มปิ ระเทศทีงดงามราวกับ
ภาพวาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) อิสระ
ให้ท่านเลือกซือสินค้าบนถนน 36 สาย ทีขายสินค้าหลากหลายประเภท ทังของทีระลึก ของ
กิน ของใช้ อาทิ เครืองเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊ อปปี ยีห้อต่างๆ
เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
คํา'
รับประทานอาหารคํา' ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพ
18.00น. นําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น ท่าอากาศยานนอยไบ
20.50 น. ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชียเที'ยวบิ นที' FD645
22.40 น. เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสนามบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิ ภาพ
..............................................................................................................................................

กําหนดการเดินทาง
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดียวเพิ มท่านละ

กรุป๊ ไซส์

08-11 พ.ค. 62
11-14 พ.ค. 62*
15-18 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
08-11 มิ .ย.62
15-18 มิ .ย.62
22-25 มิ .ย.62
06-09 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62*
20-23 ก.ค.62
09-12 ส.ค. 62*
17-20 ส.ค. 62
24-27 ส.ค. 62
07-10 ก.ย. 62
14-17 ก.ย. 62
21-24 ก.ย. 62

15,300.15,300.- *
15,300.15,300.14,500.14,500.14,500.14,500.18,500.- *
14,500.19,300.- *
14,500.14,500.14,500.14,500.14,500.-

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 900
บาท /ทริป/ต่อท่าน รบกวนชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
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หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง< จะต้ อ งมีผ้โู ดยสารจํานวน 25 ท่ านขึ< นไป ถ้ าผู้โ ดยสารไม่ ค รบ
จํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิN ในการเลื'อนการเดิ นทางหรือเปลี'ยนแปลงราคา
2. ราคานี< เป็ นราคาโปรโมชันต้
' องจองภายใน 14 พ.ค. 2561
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที' ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน< ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิN ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
4. ไม่มีราคาสําหรับเด็ก

อัตราค่าบริ การนี< รวม
1. ค่าตั bวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
2. ค่าทีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท
ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตาํ' กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ<นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ'งเดี ยว ***
6. ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 1 มีนาคม 2562 และท่านต้องชําระเพิมเติม ใน
กรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิม
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%

อัตราค่าบริ การนี< ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับ
ท่านทีถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื'อนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000 บาท และชําระส่วนที'เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทําการ
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การยกเลิ ก : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Oในการคืนเงินมัดจําทังหมด

หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Oในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาพอากาศ
การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญทีสุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีปุ่น /
การนํ าสิงของผิด กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่ อไปในทางเสือมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวน
ทังหมดหรือบางส่วน นอกจากนีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Oในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม
ทังนีขึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือทาง
สายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุทํา
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ Oในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบ
ต่อค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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