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วนัที ่1  กรงุเทพ-ฮานอย-ฮาลอง 
04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก 

06.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD642 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงฮานอย หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสูต่ัว
เมอืงกรงุฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเกา่แก ่ซึง่จะมอีายคุรบ 1,000 ปี ใน 
ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมืองแห่งนี้ยังคงรักษา
ความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น  น าท่านสู่ จตัุรสับาดงิห  ์ ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็น
สถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที ่2 
กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยูถ่งึ48ปี ทีต่ัง้ของอาคารทีโ่ดด
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เด่น สง่างาม ชม สุสานโฮจมินิห ์ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิห ์นอนสงบอยู่ใน
โลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดต่อความประสงคข์องท่านทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ให ้
เขา้ชมดา้นในทุกวันจันทรแ์ละวันศกุร)์ นักท่องเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบสงบ
และส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรอื
กระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาด จากนัน้น าท่านชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีปัจจบุันใชเ้ป็นที่
รับรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืกกัน้
ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล และต่อดว้ย บา้นพกัโฮจมินิห ์ที่เคยพ านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 
2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง ยกพื้นดว้ยเสาสูง ชัน้ล่างโปร่งไม่มผีนัง เป็นที่
พักผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบงา่ย 
สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนไดรั้บการยกย่องเป็นบิดาของประเทศ
เวยีดนาม จากนัน้น าท่าน ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกีชือ่วา่วัดแห่งรัก สรา้งดว้ยไมทั้ง้
หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยูใ่นสระบัวขนาดกลาง
รปูสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของ
มงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั 
  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 
น าทา่นไป ชอ้บป้ิงทีต่ลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 

  พกัที ่New Star Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2  ฮาลองเบย-์ฮานอย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงาม
ตามธรรมชาต ิทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจติ
กรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1969 
เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก 
อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือ
ท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทัง้เกาะหมา เกาะ
แมว เกาะไกช่น ฯลฯ น าท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ย
มากมาย ลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแหง่นี้เพิง่ถูก
คน้พบเมือ่ไม่นานมานี้ ไดม้กีารประดับแสงสตีามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ ้า ซึง่บรรยากาศ
ภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแตง่โดยมนุษย์   แสงสทีีล่งตัว
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ท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างตา่ง ๆ มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาค ้าฟ้าทัง้  4 เสา รูปปีกอนิทร ี
รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซือ้ส ิน้คา้ที่ระสกึต่างๆ ตาม
อัธยาศัย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม และ
ใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยูบ่นเรอื ภตัตาคาร 

เทีย่ง จากนัน้น าท่านกลับสู ่กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเกา่แก่ ซึง่จะมอีายุ
ครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรงุฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแหง่
นี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร ัง่เศส 
ตกึ อาคารทีส่ าคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสรา้งและน าท่านชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรือน
สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส จากนัน้  น าท่าน ไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจ
กลางกรุงฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักท่องเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้  
ชม วดัหงอกเซนิ อยูร่มิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มสีี

แดงสดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่Delight Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3  ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาปา ซึง่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้ับชายแดน

จีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตัง้อยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 1 ,650 

เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคัญ

ของเวยีดนาม อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพัินธุม์ากทีส่ดุ

ในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนีถ้กูพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยที่

เวยีดนามเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านขึน้ไปชมบรเิวณหุบเขาปากมงักร Ham rong mountain ซึง่ท่านจะได ้ชมทะเล
หมอกทีป่กคลมุท่ัวเมอืงซาปา ชมดอกไมเ้มอืงหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภเูขาเล็กๆ 
กลางเมอืงซาปา มคีวามสงูประมาณ 150 เมตร น าท่านเดนิเทา้ขึน้ไปเทีย่วบนภเูขาลกู อัน
เป็นแหล่งศกึษาหาความรูท้างธรรมชาตวิทิยาเพราะมีพืชพันธุ์ไมน้านาชนิดที่หายาก
ตลอดจนไมด้อกเมอืงหนาวนานาพันธุส์วยสดงดงามมากในชว่งฤดูหนาว จากนัน้ขึน้ไปยัง
จุดชมววิสูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซ ึง่ท าเป็นบันไดสลับกับทางเดนิเทา้พื้นราบผ่านสวนหนิ
ธรรมชาตริูปร่างแปลกตาซึง่มอีายุนับพันปีส าหรับทางขึน้จุดชมววินัน้วกไปเวยีนมาคลา้ย
เดินอยู่ในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมววิเพื่อถ่ายภาพของเมืองซาปา รายลอ้มไปดว้ย
เทอืกเขาหวา่งเหลีย่นเซิน่และเมือ่มองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซปัีน ความสงู 3,148 
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เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอนิโดจีน สายหมอกเริม่เคลือ่นตัวไปมาอย่างชา้ๆ เมฆหมอ
กบดบังแสงอาทติยส์ภาพปรับเปลีย่นไปมาทกุๆ หา้นาท ีววิหลังคาสแีดงของวลิลา่คลาสสคิ
สไตลโ์คโลเนียลแบบฝร่ังเศส สลับกับสสีันของบรรดาบา้นเรอืนผูค้น โบสถ์ครสิตต์ัง้เด่น
เป็นสง่าอยู่เบือ้งล่างถนนหนทางและทะเลสาปทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงซาปาชา่งเป็นภาพที่
สวยงามคุม้คา่จากการทีท่่านไดม้าชม จากนัน้ท่านสูฟ่านซปีนั ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่
ลอยละลอ่งอยูร่อบๆชมทัศนยีภาพทีแ่สนสวยงามบนจุดชมววิในระดับความสงู 3,143 เมตร 
จุดทีไ่ดรั้บการขนานมานวา่เป็นหลงัคาแหง่อนิโดจนี ดว้ยทวิทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้ม
สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทัง้ปี อสิระเก็บภาพความประทับใจ (ค่าใชจ้่ายในการขึน้
กระเชา้เพือ่สมัผัสยอดสงูสดุฟานซปัีน ไมร่วมในคา่บรกิารทัวร)์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะ

เป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 
   พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4  ซาปา-ฮานอย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นชาวเขาก ัต๊ ก ัต๊ หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได 

ออกเดนิทางสู่น า้ตกสเีงนิ เป็นน ้าตกที่สวยงามที่สุดใน

เมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็น

ไดอ้ยา่งชัดเจนจากระยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร 

มีหลายระดับ สายน ้ าลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่าง

สวยงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านออกเดนิทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดมิ (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

   พกัที ่Delight Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5  ฮานอย-นงิหบ์งิห-์กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทุกทานเดนิทางสู่นิงห์บิงห์ เพื่อล่องเรือชมฮาลองบก ผ่านชม ถ า้ตามก๊ก (Tam 

Coc) ตามก๊กหมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าววา่ถ ้านี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและ

กระแสน ้า เมือ่ครัง้ทีน่ ้าทะเลยังท่วมถงึ ซึง่ยังคงมรีอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐาน  น าท่าน
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ลงเรอืพายลอ่งตามแมน่ ้า Hoang Long ในชว่งแรกของการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนยีภาพ

ของภเูขาสองฝ่ังแมน่ ้า ซึง่มคีวามยาวหลายกโิลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระหวา่งการเดนิทาง

หลายทา่นเปรยีบเหมอืน กุย้หลนิของจนี หรอื อา่วฮาลองเบย ์เพลดิเพลนิกับการ น ัง่เรอื

กระจาด ล่องผ่านทอ้งน ้า ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสุดลูกหูลูกตา 

สองขา้งทางเป็นทุ่งนา ในยามทีข่า้วใกลจ้ะถงึเวลาเก็บเกีย่ว ทอ้งนาจะเป็นสเีหลอืงอร่าม

สวยงามเกนิบรรยาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาอันสมควร น าทานเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย เพือ่เดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ  

20.50 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD645 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.55 ชัว่โมง) 

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

05-09 พ.ค.60 15,900 15,900 4,500 

06-10 พ.ค.60 15,900 15,900 4,500 

02-06 ม.ิย.60 13,900 13,900 4,500 

30 ม.ิย.-04 ก.ค.60 13,900 13,900 4,500 

06-10 ก.ค.60 14,900 14,900 4,500 

11-15 ก.ค.60 15,900 15,900 4,500 

25-29 ส.ค.60 13,900 13,900 4,500 

08-12 ก.ย.60 13,900 13,900 4,500 

06-10 ต.ค.60 13,900 13,900 4,500 

20-24 ต.ค.60 15,900 15,900 4,500 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

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

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/750 บาทตอ่ทปิ 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ขึน้กระเชา้ฟานซปัีน (คา่บัตรประมาณ 35 USD.)  

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้ม
กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

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

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 


