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มหัศจรรย์  เวยีดนามเหนือ ซาปา-ฮานอย-นิงบิงห์ - ฮาลอง 4วนั3คืน 

* ไฮไลท์!!  ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลก-ลิม้รสอาหารทะเล ชมนาขั้นบันได 

หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขากัต๊กัต๊-น ้าตกซิลเวอร์-เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)   

ถ า้ตามก๊ก - ล่องเรือกระจาด - ช้อปป้ิงถนน 36สาย  

พเิศษ... ชมการแสดงระบ าหุ่นกระบอกน ้า!!! 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ กรุป๊ไซส ์
7-10 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
9-12 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
14-17 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
21-24 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
05-08 ตลุาคม 21,900.- 3,900.- 25+1 
21-24 ตลุาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
26-29 ตลุาคม 21,900.- 3,900.- 25+1 

02-05 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
09-12 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
16-19 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
01-04 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
08-11 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
14-17 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 

 
 
 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู -ฮานอย-ซาปา-หมู่บา้นชาวเขากัต๊กัต๊-น ้าตกสีเงิน 

 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู2 เคำน์เตอร ์C สำยกำรบินไทย  
เพ่ือท ำกำรเชค็อินและเตรียมตวัเดินทำง  

07.45 น.  ออกเดินทำงสู่กรงุฮำนอย ประเทศเวียดนำม โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี 
TG560 (ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1.50 ชัว่โมง) 

09.35 น.  เดินทำงถึงสนำมบินกรงุฮำนอย หลงัผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ 
เมืองซำปำ ซึ่งตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจนี อยู่ในเขต 
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จงัหวดัลำวไก ตวัเมอืงตัง้อยูบ่นระดบัความสูงกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมอีากาศ 
หนาวเยน็ตลอดปีทีน่ี่จงึเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มอืงหนาวที่ส าคญัของเวยีดนาม อกีทัง้
ยงัเป็นดนิแดนแห่งขนุเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพินัธุม์ากทีสุ่ดในเวยีดนามอกีดว้ย ใน
อดตีเมอืงนี้ถูกพฒันาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรัง่เศส สมยัทีเ่วยีดนามเป็นอาณานิคม
ของฝรัง่เศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

 กลำงวนั    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้ำนชำวเขำกัต๊ กัต๊ หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดาชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ 

ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขัน้บนัได จากนัน้เดนิทางสู่ น ้ำตกสีเงิน 
เป็นน ้ าตกที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถ
มองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสูงประมาณ 100 เมตร มหีลายระดบั สายน ้าลดั
เลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลำด Night Market มี
สินค้าให้ท่านเลือกช้อปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า 
รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ  

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 
 

วนัท่ีสอง              ซาปา-หบุเขาปากมงักร-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วดัหงอกเซิน 
                            ถนน 36 สาย 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านขึน้ไปชมบรเิวณหุบเขำปำกมงักร Ham Rong Mountain ซึ่งท่านจะได้ชมทะเล
หมอกทีป่ก คลุมทัว่เมอืงซาปา และสามารถชมดอกไมเ้มอืงหนาวนานาพรรณอนัสวยงาม บน
ภูเขาเลก็ๆ กลางเมอืงซาปา ทีม่คีวามสูงประมาณ 150 เมตร น าท่านเดนิเทา้ขึน้ไปบนภูเขา
อนัเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวทิยา เพราะมพีืชพนัธุ์ไม้นานาชนิดที่หายาก
ตลอดจนไมด้อกเมอืงหนาวนานาพนัธุ์ทีส่วยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว ท่านสามารถเดนิ
ขึ้นไปยงัจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้  ซึ่งทางขึ้นจะเป็นบนัไดสลบักบัทางเดนิเท้าพื้นราบ 
ส าหรบัทางขึ้นจุดชมวิวนัน้วกไปเวียนมาคล้ายเดินอยู่ในเขาวงกต  ท่านจะผ่านสวนหิน
ธรรมชาตริปูร่างแปลกตาซึง่มอีายุนับพนัปี จนถงึบนจุดชมววิเพื่อถ่ายภาพของเมอืงซาปา ที่
รายลอ้มไปด้วยเทอืกเขาหว่างเหลีย่นเซิน่และหากมองไปไกลกจ็ะเหน็ยอดเขาฟานซปัีน ที่มี
ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอนิโดจนี สายหมอกเริม่เคลื่อนตวัไปมาอย่าง
ชา้ๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอาทติยส์ภาพปรบัเปลี่ยนไปมาทุกๆ หา้นาท ีววิหลงัคาสแีดงของ
วลิล่าคลาสสคิสไตล์โคโลเนียลแบบฝรัง่เศส สลบักบัสสีนัของบรรดาบ้านเรอืน ผู้คนโบสถ์
ครสิต์ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซาปา ช่าง
เป็นภาพทีส่วยงามคุม้ค่าแกก้ารมาเยอืน  

กลำงวนั     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุฮำนอย เส้นทางเดมิ (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 5 ชม.) จากนัน้น าท่านชม ทะเลสำบคืนดำบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุง
ฮานอย มกัมชีาวฮานอยและนักท่องเทีย่วมานัง่พกัผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้  น าท่านชม 
วดัหงอกเซิน อยู่รมิ ทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเลก็ ๆ ในทะเลสาบ มสีแีดง
สดใส ถอืเป็นเอกลกัษณ์ อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนัน้อสิระให้ท่านเลอืกซือ้สนิค้าบน
ถนน 36 สำย ที่ขายสนิค้าหลากหลายประเภท ทัง้ของที่ระลกึ ของกนิ ของใช้ อาท ิเครื่อง
เขนิ หมวกงอบญวน เซรามกิ ภาพเขยีน กระเป๋าก๊อปป้ียีห่อ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, 
Roxy, Billabong 

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสาม              ฮานอย-เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก) - ถ า้ตามกก๊ - ล่องเรือกระจาด 
                             เมืองฮาลอง -โชวห์ุ่นกระบอกน ้า-ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนิงบิงห์ เมอืงเก่าแก่ทีม่คีวามโดดเด่นทางธรรมชาต ิมพีืน้ทีชุ่่มน ้าใน
อาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมอืงที่มภีูมทิศัน์แปลกตา ทัง้
เทอืกเขา เนินเขาหนิปนู ทีร่าบต ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอด จงึถอืกนัว่าเป็น
เมอืงศักดิส์ ิทธิ ์คณะปฏิวตัิของโฮจมินิห์ก็ได้เคยตัง้ฐานทพัขึ้นที่นี่ เป็นแห่งแรกในการศึก 
เดยีนเบยีนฟูระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร สนุกสนานใหท้่านได้ ล่องเรือกระจำด เป็น
แหล่งท่องเทีย่วทีต่ ัง้อยูท่างตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแม่น ้าแดง ในจงัหวดันิงบงิห ์เป็นพืน้ที่
ทีม่ที ัง้ภมูทิศัน์อนังดงามของยอดเขาหนิปนู แมน่ ้าหลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น ้า 
และยงัถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชนั จงึท าให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยงัมรี่องรอยทาง
โบราณคดทีีเ่ผยใหเ้หน็การตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มยัโบราณ ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิการล่องเรอืท่านจะไดส้มัผสัสายธารแห่ง
ธาราที่ไหลเยน็ ในช่วงแรกของการเดนิทางท่านจะได้ชมทศันียภาพของภูเขาสองฝัง่แม่น ้า 
ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระหว่างการเดนิทางหลายท่านเปรยีบเหมอืน 
กุ้ยหลนิของจนี หรอื อ่าวฮาลองเบย ์ซึง่ท าใหท้่านได้เพลดิเพลนิกบัการนัง่เรอืกระจาด ล่อง
ผ่านทอ้งน ้า และถ ้าต่างๆ ท่านจะได้ ชมทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซอ้นสุดลูกหู
ลกูตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลบักนัไป และทวิทศัน์ความสวยงามของทีน่ี้
ไดร้บัการรงัสรรคจ์ากธรรมชาตลิว้นๆซึง่เป็นสิง่ทีน่่าประทบัใจมอิาจลมื 

กลำงวนั     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮำลองเบย์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทวิทศัน์สองข้างทาง ที่เป็น 
หมู่บ้านสลบักบัท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย์ ในปีค.ศ.1994 องค์การ 
UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ การเดนิทางใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4
ชม. โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้่านสมัผสับรรยากาศขา้ง
ทางและชมชมวถิชีวีติความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาขา้ว จากนัน้น าท่านชมการแสดง 
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ระบ ำหุ่นกระบอกน ้ำ ศลิปะการละเล่นประจ าชาตซิึง่ถ่ายทอดความเป็นมาประเพณีและและ
วฒันธรรมของชาวเวยีดนามทีผ่่านตวัละครหุ่นกระบอกหลากสสีนั 

ค ำ่            รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
จากนัน้อสิระให้ทุกท่านช้อปป้ิงและเลอืกซื้อสนิค้าที่ ตลำดฮำลอง NIGHT MARKET มี
สนิค้าพื้นเมอืงเวยีดนามและสนิค้าจากจนีให้ท่านได้เลอืกหลากหลาย เหมาะส าหรบัซื้อเป็น
ของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ ผา้พนัคอ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี                   เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย ์- ถ า้สวรรค ์- เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย  
                             ท่าอากาศยานนอยไบ - กรงุเทพฯ 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านล่องเรอือ่าว ฮำลอง เบย์  ท่านจะได้สมัผสัความงดงามและความสมบูรณ์แบบของ
อ่าวฮาลอง ที่ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 
พ.ศ. 2537 น าท่านสมัผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ต่งแต้มด้วยเกาะหนิปนูรปูร่าง
แปลกตานับพนัเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ทีม่รีปูร่างแปลก
ตา อ่าวฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเลก็ เกาะน้อยจ านวนกว่า 1,000 เกาะ 
จากนัน้น าท่านชม ถ ้ำสวรรค์ ภายในถ ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟ
หลากหลายสสีนั ท าใหม้องเหน็เป็นรปูทรงต่างๆ กนัไปตามจนิตนาการ เช่น มงักร หงส ์เต่า 
เสอื นกกระเรยีน คู่รกั ฯลฯ และกลบัไปขึน้เรอืต่อ ล่องเรอืไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่
ทีม่รีูปทรงประหลาดกระจดักระจายอยู่พนักว่าเกาะในอ่าว ซึ่งยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดก
โลกเมื่อ 17 ธนัวาคม 2537และไฮไลท์ของที่นี่เรอืจะผ่านใหท้่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัเกำะ
ไก่ชน สญัลกัษณ์ของอ่าวฮาลอง 

กลำงวนั     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ (บนเรือ) 
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัเขา้สู่ เมืองฮำนอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเก่าแก่ มี
อายคุรบ 1,000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืง
นี้ยงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ของเวยีดนามไดอ้ยา่งเหนียวแน่น  
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพ 
เดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนอยไบ เพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย 

20.45 น.     น าท่านเหนิฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG565 
22.35น.      ถงึท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 
.............................................................................................................................................. 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ กรุป๊ไซส ์
7-10 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
9-12 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
14-17 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
21-24 กนัยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
05-08 ตลุาคม 21,900.- 3,900.- 25+1 
21-24 ตลุาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
26-29 ตลุาคม 21,900.- 3,900.- 25+1 

02-05 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
09-12 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
16-19 พฤศจิกายน 21,900.- 3,900.- 25+1 
01-04 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
08-11 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 
14-17 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 

 
 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 900 

บาท /ทริป/ตอ่ทา่น รบกวนช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

 
หมำยเหต ุ
 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. รำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ต้องจองภำยใน 14 พ.ค. 2561 
3. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละ

ประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

4. ไม่มีรำคำส ำหรบัเดก็ 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
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4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่1 พฤษภำคม 2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั

ท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำร
เดินทำง 30 วนัท ำกำร 

 
กำรยกเลิก :   ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / 
การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 
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รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวน
ทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบ
ต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
จากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 


