
PVN16-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน-นงิหบ์งิห-์จา่งอาน 4วนั TG (ปีใหม)่ 

เวยีดนามเหนอื ฮานอย-ซาปา-ฟานซปีนั-นงิหบ์งิห-์จา่งอาน 

 4วนั 3คนื (การบนิไทย TG) พกัซาปา 2คนื 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ..เท่ียวสุดคุม้เวียดนามเหนือ โดยสายการบินไทย  

พกัโรงแรมเมืองตากอากาศซาปา เมืองแห่งขุบเขา พกั 2 คืนเต็มอ่ิม 

ล่องเรือกระจาดจ่างอาน นิงห์บิงห์ มรดกโลกทางธรรมชาติ 

บุฟเฟ่ตช่ื์อดงั SEN นานาชาตอ่ิิมอรอ่ย อาหารกว่า 200 ชนิด 

รวมคา่รถไฟไตเ่ขา้ เพ่ือข้ึนกระเชา้ฟานซีปัน หลังคาอินโดจนี 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก๋ พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ+หมวกสุดเท่ เวียดนาม 



PVN16-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน-นงิหบ์งิห-์จา่งอาน 4วนั TG (ปีใหม)่ 

วนัที ่1 กรงุเทพ-ฮานอย-ซาปา 
05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร ์

สายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวก (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG560 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงฮานอย หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านสู่ตัวเมอืงกรุง
ฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม จะมอีายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึง่เมอืงแห่งนี้ยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่น ทา่นไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ อาคาร
ทีส่ าคัญตา่ง น าท่านชม จตัรุสับาดงิห ์สถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของ
เวยีดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที ่2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาตขิองเวยีดนาม) หลังจากตก
เป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ ถงึ 48ปี ชม สุสานโฮจมินิห ์ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจิ
มนิห ์นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดตอ่ความประสงคข์องท่านทีต่อ้งการใหเ้ผา
ศพ (ปิดไมใ่ห ้เขา้ชมดา้นในทุกวันจันทรแ์ละวันศกุร)์ นักท่องเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่ง
เงยีบสงบและส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย 
หรอืกระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาดจากนัน้น าท่านชมท าเนยีบประธานาธบิด ีปัจจุบันใชเ้ป็นที่
รับรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืกกัน้ให ้
ถา่ยรปูไดใ้นระยะไกล ชม บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพ านักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพัก
สรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ลา่งโปร่งไมม่ผีนัง เป็นทีพั่กผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้
บนสดุเป็นหอ้งสมดุ หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบงา่ย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็น
ตัวอยา่งทีด่ ีจนไดรั้บการยกยอ่งเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าทา่น ชมวดัเจดยีเ์สา
เดยีว เรยีกอกีชือ่วา่วัดแหง่รัก สรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยู่
บนตน้เสาเดยีวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แมก่วนอมิปาง
แสดงอภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั 
  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาปา ซึง่ตัง้อยูท่างภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้ับชายแดนจนี 

อยูใ่นเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร จงึมี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคัญของเวยีดนาม 
อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพัินธุม์ากทีส่ดุในเวยีดนามอกีดว้ย 
ในอดตีเมอืงนีถ้กูพัฒนาขึน้เป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยทีเ่วยีดนามเป็นอาณานคิม
ของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็น
สนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 
พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัที ่2 ซาปา-หบุเขาปากมงักร-หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-น า้ตกซลิเวอร ์      
                 ฟานซปีนั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ท่านชม หมูบ่า้นชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่ ของเมอืงซาปา ชมทวิทัศน์อัน
สวยงาม ชมไร่นาข ัน้บนัไดของชาวเขาซึง่ปลูกกระจัดกระจายไปท่ัวทั้งเขา สวยงามดัง
ภาพวาด น าท่านเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสนิคา้พืน้เมอืง
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ของทีร่ะลกึ ชมชวีติพืน้ถิน่ของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผ่าเยา้แดง และเลอืก
ซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ ทีม่คีวามสวยงามของซาปา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลังจากนัน้น าท่านไปนังรถไฟไต่เขาระยะทางประมาณ 2 กม. นี้เป็นหนึง่ในรถไฟไต่เขาทีย่าว
ที่สุดในเวยีดนาม ออกเดนิทาง   จากโรงแรม MGallery ในเมอืง Sa Pa และไปที่สถานีรถ
เคเบลิ Fansipan รถรางวิง่ผ่านอุโมงค์สองแห่งและสีส่ะพานความเร็วสูงสุด 10เมตร/วนิาที 
บรรจุ 2,000 คนตอ่ชั่วโมงระยะเวลาการเดนิทางสัน้ลงเหลอืเพยีง 4 นาทแีทนทีจ่ะใชเ้วลา 15-
20 นาทโีดยรถยนต ์จากนัน้ทา่นสูฟ่านซปีนั ทา่มกลางมวลเมฆหมอกทีล่อยละลอ่งอยู่รอบๆชม
ทัศนียภาพทีแ่สนสวยงามบนจดุชมววิในระดับความสงู 3,143 เมตร จุดทีไ่ดรั้บการขนานมานวา่
เป็นหลงัคาแหง่อนิโดจนี ดว้ยทวิทัศนแ์บบพาโนรามาพรอ้มสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดทัง้
ปี อสิระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นน าท่านชม น า้ตกซลิเวอร(์Silver Waterfall) เป็น
น ้าตกทีม่คีวามสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนตัง้แตร่ะยะไกล มคีวามสงูประมาณ 
100 เมตร มหีลาย ระดับชัน้ สายน ้าไหลลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถ
เดนิชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ต่างๆ  เพือ่เก็บภาพความประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึ
บรเิวณสะพานชมววิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุ ีป้ลาแซลมอล 

พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-ถนน 36 สาย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าทา่นออกเดนิทางกลับสู ่กรงุฮานอยเสน้ทางเดมิ (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวยีดนาม นคร
หลวงเกา่แก ่ซึง่จะมอีายคุรบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรงุ
ฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแหง่
นี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ชม
สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ อาคารทีส่ าคัญตา่ง ยังคง
เป็นการกอ่สรา้งและน าทา่นชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืน
สถาปัตยกรรมแบบฝ ร่ัง เศส  จากนั้นน าท่านไปชม 
ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย 
มักมชีาวฮานอยและนักท่องเทีย่วมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิ
ทะเลสาบแหง่นี้ ชมวดัหงอกเซนิ อยูร่มิทะเลสาบคนืดาบ
บนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส 
ถอืเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ของกรุงฮานอย น าท่านชอ้ป
ป้ิงอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย จากนั้นชมการแสดง
ระบ าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน ้า  ศิลปกรรมประจ าชาติ 
เอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก 
ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอกจากในน ้า แสดง
เกีย่วกับเรือ่งราวในประวัตศิาสตร์ ชวีติประจ าวันของชาว
เวยีดนาม และต านานสถานทีส่ าคัญตา่งๆ ในกรงุฮานอย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Delight Hotel Hanoi หรอืเทยีบเทา่ 



PVN16-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน-นงิหบ์งิห-์จา่งอาน 4วนั TG (ปีใหม)่ 

วนัที ่4 ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืจา่งอาน-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทุกทานเดนิทางสู่นิงห์บงิห์ เมืองมรดกโลก น าท่าน 
ล่องเรอืจ่างอาน (น ัง่เรอืกระจาด) ซึ่งเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วภมูทัิศน์ความงามทางธรรมชาต ิทีนั่กท่องเทีย่ว
ใชเ้ป็นจุดหมายปลายทางท่องเทีย่วทีส่ าคัญแห่งหนึ่งใน
เวยีดนาม และจ่างอานยังไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น ฮาลอง
บก เนื่องจากมีเขาหนิปูนและถ ้าคลา้ยกับที่อ่าวฮาลอง 
เป็นระบบนเิวศทีส่ าคัญ มพัีนธุพ์ชืหายากและสตัวป่์าสงวน
อาศัยอยู่ เป็นจ านวนมาก น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศ
ผ่านถ ้า ธรรมชาตภิูเขาหนิปูน ชมทัศนียภาพของภูเขา
นอ้ยใหญ่ สลับซับซอ้นสุดลูกหูลูกตา งามเกนิบรรยาย 
และยังเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์เรือ่ง kong skull island II 
มฉีากใหนั้กทอ่งเทีย่วไดถ้า่ยภาพสดุคลอูกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิานอย 
เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สมัภาระ 

20.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ
ไทยแอรเ์วย  ์เที่ยวบนิที่ TG565 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) (*บรกิารอาหาร และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



PVN16-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน-นงิหบ์งิห-์จา่งอาน 4วนั TG (ปีใหม)่ 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

27-30 ธนัวาคม 2562 22,999 22,999 4,500 

28-31 ธนัวาคม 2562 22,999 22,999 4,500 

29 ธนัวาคม-1 มกราคม 2563 22,999 22,999 4,500 

30 ธนัวาคม-2 มกราคม 2563 22,999 22,999 4,500 

31 ธนัวาคม-3 มกราคม 2563 21,999 21,999 4,500 
ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2 ปี 

5,000 บาท 

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด 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 1,000 บาทตอ่ทา่น 
▪   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้มกบั
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม
ค่าทัวร์ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



PVN16-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน-นงิหบ์งิห-์จา่งอาน 4วนั TG (ปีใหม)่ 

▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

▪ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

บรกิารเพิม่เตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 
 

 


