
 

 

เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-นิงหบ์ิงห ์4วนั 3คืน 
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-เมืองตากอากาศซาปา เมืองแห่งขุบเขาแสนโรแมนตกิ 

-ล่องเรือกระจาดจา่งอาน นิงห์บิงห ์มรดกโลกทางธรรมชาต ิ

-บุฟเฟ่ตช่ื์อดงั SEN นานาชาตอ่ิิมอรอ่ย อาหารกว่า 200 ชนิด 

-อาหารครบทุกม้ือ (12ม้ือ) 

-รวมค่าชิงชา้สวรรคใ์หญ่1ใน10ของโลก ข้ึนกระเชา้2ชัน้ฮาลองปารค์ขา้มทะเล 

-แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ +หมวกสุดเท่ เวียดนาม 



 

วนัที1่ กรงุเทพ-ฮานอย-ซาปา-หบุเขาปากมงักร-หมูบ่า้นก ัต๊ก ัต๊-ตลาดLove Market 
02.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
04.00 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เที่ยวบนิที ่

VZ3910 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง)  
05.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุฮานอย หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านสูต่ัวเมอืงกรงุ

ฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม จะมอีายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึง่เมอืงแห่งนี้
ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่น ทา่นไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส 
ตกึ อาคารทีส่ าคัญตา่ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (เมนูเฝอเวยีดนาม) 
  น าท่านเดินทางสู่เมอืงซาปา ซึ่งตั ้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้ับ

ชายแดนจนี อยูใ่นเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยู่บนระดับความสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 

1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จงึเป็นแหลง่ปลกูผักและผลไมเ้มอืงหนาวที่
ส าคัญของเวยีดนาม อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแห่งขนุเขาที่มคีวามหลากหลายของชาตพัินธุ์
มากที่สุดในเวยีดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาว
ฝร่ังเศส สมัยที่เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืงซาปา ชมบรเิวณหุบเขาปากมงักร Ham rong moun-
tain ซึง่ท่านจะได ้ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมท่ัวเมอืงซาปา ชมดอกไมเ้มอืงหนาวนานา
พรรณ อันสวยงาม บนภเูขาเล็กๆ กลางเมอืงซาปา มคีวามสงูประมาณ 150 เมตร น าท่าน
เดนิเทา้ขึน้ไปเทีย่วบนภูเขาลูก อันเป็นแหล่งศกึษาหาความรูท้างธรรมชาตวิทิยาเพราะมี
พืชพันธุไ์มน้านาชนิดที่หายากตลอดจนไมด้อกเมืองหนาวนานาพันธุส์วยสดงดงามมาก
ในช่วงฤดูหนาว จากนั้นขึน้ไปยังจุดชมววิสูงสุดของภูเขาลูกนี้  ซ ึง่ท าเป็นบันไดสลับกับ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ทางเดนิเทา้พืน้ราบผา่นสวนหนิธรรมชาตริปูร่างแปลกตาซึง่มอีายนัุบพันปีส าหรับทางขึน้จุด
ชมววินัน้วกไปเวยีนมาคลา้ยเดนิอยู่ในเขาวงกต จนถงึบนจุดชมววิเพือ่ถ่ายภาพของเมอืง
ซาปา รายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหวา่งเหลีย่นเซิน่และเมือ่มองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟาน
ซปัีน ความสงู 3,148 เมตร สงูกวา่ภเูขาลกูใดๆ ในอนิโดจนี สายหมอกเริม่เคลือ่นตัวไปมา
อย่างชา้ๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทติยส์ภาพปรับเปลีย่นไปมาทุกๆ หา้นาที ววิหลังคาสี

แดงของวลิล่าคลาสสคิสไตลโ์คโลเนียลแบบฝร่ังเศส สลับกับสสีันของบรรดาบา้นเรือน
ผูค้น โบสถ์ครสิตต์ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที่ตัง้อยู่ใจกลาง
เมอืงซาปาชา่งเป็นภาพทีส่วยงามคุม้คา่จากการทีท่่านไดม้าชม ท่านชม หมูบ่า้นชาวเขา
ก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นา
ข ัน้บนัไดของชาวเขาซึง่ปลูกกระจัดกระจายไปท่ัวทัง้เขา สวยงามดังภาพวาด น าท่าน
เดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสนิคา้พื้นเมอืงของทีร่ะลกึ 
ชมชวีติพืน้ถิน่ของชนเผา่หลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผา่เยา้แดง และเลอืกซือ้สนิคา้
หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ อกีหนึง่ความสวยงามตามธรรมชาติ
ของเมอืงซาปา 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุ ีป้ลาแซลมอล 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่
จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 
พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที2่ ซาปา-ฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์ทะเลสาบคนืดาบ-ถนน 36สาย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าท่านออกเดนิทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดมิ (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชม.)  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFETอนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั 

น าท่านชม กรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมอีายคุรบ 1000 
ปีในปี ค.ศ.2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมืองแห่งนี้ยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ อาคารที่
ส าคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสรา้งและน าท่านชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรม
แบบฝร่ังเศส น าท่านชม จตัรุสับาดงิห ์สถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพ
ของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2488 (วันชาติของเวยีดนาม) 
หลังจากตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ ถึง 48ปี น าท่านชมท าเนยีบประธานาธบิด ี
ปัจจุบันใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไป
ใกล ้แตม่เีชอืกกัน้ใหถ้่ายรปูไดใ้นระยะไกล ชม บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพ านักอยูใ่นชว่งปี 
พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ลา่งโปรง่ไมม่ผีนัง เป็น
ทีพั่กผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบ
งา่ย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ด ีจนไดรั้บการยกย่องเป็นบดิาของประเทศ
เวยีดนาม จากนัน้น าท่าน ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกีชือ่วา่วัดแห่งรัก สรา้งดว้ยไมทั้ง้
หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัวขนาดกลาง
รูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารมี 10 กร แต่ละมอืถือ



 

ของมงคลรวม 8 อยา่ง จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุง
ฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้  ชมวดั
หงอกเซนิ อยู่รมิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มสีแีดง
สดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย น าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจอยูท่ี ่ถนน 36 
สาย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Delight Hotel Hanoi หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที3่ ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืจา่งอาน-ฮาลอง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทุกทานเดนิทางสู่นิงหบ์งิห ์เมอืงมรดกโลก น าท่าน ลอ่งเรอืจ่างอาน(น ัง่เรอื
กระจาด) ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วภมูทัิศน์ความงามทางธรรมชาต ิทีนั่กท่องเทีย่วใชเ้ป็น
จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งในเวยีดนาม และจ่างอานยังไดรั้บการยก
ยอ่งใหเ้ป็น ฮาลองบก เนื่องจากมเีขาหนิปนูและถ ้าคลา้ยกับทีอ่า่วฮาลอง เป็นระบบนเิวศที่
ส าคัญ มีพันธุ์พืชหายากและสัตวป่์าสงวนอาศัยอยู่ เป็นจ านวนมาก น าท่านล่องเรือชม
บรรยากาศผา่นถ ้า ธรรมชาตภิเูขาหนิปนู ชมทัศนยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่สลับซบัซอ้นสดุ
ลูกหูลูกตา งามเกนิบรรยาย และยังเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์ เรือ่ง kong skull island II มี
ฉากใหนั้กทอ่งเทีย่วไดถ้า่ยภาพสดุคลอูกีดว้ย 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงฮาลองเบย ์ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองขา้งทางที่เป็น

หมู่บา้นสลับกับทอ้งนาทีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดูกาล อา่วฮาลองย ์ในปี ค.ศ.1994 องคก์าร
UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชม. โดยรถ
โคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิี
ชวีติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้ว  (ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผอ่น
คลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่New Star Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที4่ ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ฮาลองปารค์-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่ลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาต ิทีส่รรคส์รา้ง
ดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติกรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่ 
1969 เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ย
ภเูขาหนิปนูมากมายระหวา่งการลอ่งเรอืท่านจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่ง ๆ ทัง้เกาะ
หมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ น าท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแต่
สวยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแหง่นีเ้พิง่ถูกคน้พบเมือ่ไมน่านมานี้ ไดม้กีารประดับแสงสี

ตามผนังและมมุตา่งๆในถ ้า ซึง่บรรยากาศภายในถ ้าทา่นจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิี่
เสรมิเตมิแต่งโดยมนุษย ์แสงสทีีล่งตัวท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทัง้ รูป
มังกร เสาค ้าฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ 
ตลอดจนเลอืกซือ้ส ิน้คา้ทีร่ะสกึตา่งๆ ตามอัธยาศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิย่างงดงาม และ
ใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื 
จากนัน้น าทา่นสู ่ฮาลองปารค์ สมัผัสเครือ่งเลน่สดุอลังการ น าทา่นน ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้ขา้ม
ทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และน ัง่ชงิชา้ใหญต่ดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก ชมทวิทัศน์ที่
แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ ขา้มฝ่ังสู่เกาะอกีฝากฝ่ังหนึ่งเพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ปลีย่น
บรรยากาศการชมทวิทัศน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบยโ์ดยการน่ังชงิชา้สวรรค ์ซึง่เป็น
อกีหนึง่ประสบการณ์ดีๆ ของการเก็บภาพความประทับใจจากมุมสูง น าท่านชมสวนญีปุ่่ น 
เป็นการจัดแสดงสวนสไตสญ์ี่ปุ่ นสุดสวยงาม พรอ้มววิปราสาทญีปุ่ นสุดเก๋ ใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพสวน ววิ ทวิทัศน์ต่างๆ จากนัน้น าทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิานอย 
เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เย็น รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ัน๋หมี)่ ขนมปังเวยีดนามที่ไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศ
ฝร่ังเศส หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

22.00 น. ออกเดินทางจากเมอืงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที ่
VZ3911 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นโดยไมแ่จง้ลว่งหนา้*** 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62 19,900 19,900 4,000 



 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ วนัละ่ 250 ตอ่ทา่น/1000 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

 


