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เวยีดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฟานซีปัน  
4 วนั 3 คนื (THAI AIR ASIA) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เท่ียวเมืองซาปาบรรยากาศขนุเขา...พกัซาปา 2คืนเตม็อ่ิม 
 

วนัที1่   กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา 
04.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน

แอร์เอเชีย (FD) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD642 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง) 
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08.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านสู่ตวัเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวง
ของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ได้
อยา่งเหนียวแน่น ท่านไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่าง น าท่านชม จัตุรัสบา
ดิงห์ สถานท่ีท่ีท่านโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝร่ังเศส ในวนัท่ี 2 
กนัยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลงัจากตกเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสอยู ่ถึง 48ปี ชม สุสาน
โฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน ้ ายาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในห้องปรับอากาศท่ีขดัต่อ
ความประสงคข์องท่านท่ีตอ้งการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้าน
ในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเท่ียวจะเดินเรียงแถวเขา้คิว
อย่างเงียบสงบและส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดย
ห้ามน ากล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดย
เด็ดขาดจากนั้นน าท่านชมท าเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบนัใชเ้ป็น
ท่ีรับรองแขกบา้นแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลงั มีทหารเฝ้า
ห้ามเขา้ไปใกล ้แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ท่ีเคยพ านกัอยู่ในช่วงปี 
พ.ศ. 2501-2512 บา้นพกัสร้างด้วยไมท้ั้งหลงั ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนงั เป็นท่ีพกัผ่อน
และตอ้นรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องท างาน และห้องนอน บา้นจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาด
เล็ก สมกบัเป็นตวัอย่างท่ีดี จนไดรั้บการยกยอ่งเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นน าท่าน ชมวัด
เจดีย์เสาเดียว เรียกอีกช่ือว่าวดัแห่งรัก สร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั เป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่
บนตน้เสาเดียวปักอยูใ่นสระบวัขนาดกลางรูปส่ีเหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดง
อภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภัตตาคารSEN BUFFET อนิเตอร์บุฟเฟต์ช่ือดัง 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยูใ่นเขต

จงัหวดัลาวไก ตวัเมืองตั้งอยู่บนระดบัความสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล
ถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูก
ผกัและผลไม้เมืองหนาวท่ีส าคัญของเวียดนาม  อีกทั้ งยงัเป็น
ดินแดนแห่งขนุเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธ์ุมากท่ีสุดใน
เวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาข้ึนเป็นเมืองตากอากาศ
ของชาวฝร่ังเศส สมยัท่ีเวียดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.)  

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดLove Market มีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้
พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

  พกัที ่Holiday sapa Hotel หรือเทยีบเท่า 
 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เที่ยวทั่วโลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th              หน้า 3 จาก 8 

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสทิธใ์นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วนัที2่   ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น า้ตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาท่ีเจ้าอาณานิคมฝร่ังเศสสร้างไวเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนตั้ งแต่ปี 
พ.ศ. 2465 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเท่ียวซ่ึงไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเวียดนาม ชมบริเวณหุบ
เขาปากมังกร Ham rong mountain ซ่ึงท่านจะได้ ชมทะเลหมอกท่ีปกคลุมทัว่เมืองซาปา ชมดอกไม้
เมืองหนาวนานาพรรณ อนัสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร น า
ท่านเดินเทา้ข้ึนไปเท่ียวบนภูเขาลูก อนัเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพนัธ์ุ
ไม้นานาชนิดท่ีหายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธ์ุสวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว 
จากนั้นข้ึนไปยงัจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกน้ี ซ่ึงท าเป็นบนัไดสลบักบัทางเดินเทา้พื้นราบผา่นสวนหิน
ธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซ่ึงมีอายุนบัพนัปีส าหรับทางข้ึนจุดชมววินั้นวกไปเวียนมาคลา้ยเดินอยูใ่นเขา
วงกต  จนถึงบนจุดชมววิเพื่อถ่ายภาพของเมืองซาปา รายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหวา่งเหล่ียนเซ่ินและเม่ือ
มองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สาย
หมอกเร่ิมเคล่ือนตวัไปมาอยา่งชา้ๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอาทิตยส์ภาพปรับเปล่ียนไปมาทุกๆ ห้านาที 
วิวหลงัคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝร่ังเศส สลบักบัสีสันของบรรดาบา้นเรือน
ผูค้น โบสถ์คริสตต์ั้งเด่นเป็นสง่าอยูเ่บ้ืองล่างถนนหนทางและทะเลสาปท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซาปาช่าง
เป็นภาพท่ีสวยงามคุม้ค่าจากการท่ีท่านไดม้าชม 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผา่มง้เก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม ชมไร่
นาขั้นบันไดของชาวเขา ซ่ึงปลูกกระจดักระจายไปทัว่ทั้งเขา สวยงามดงัภาพวาด น าท่านเดินชมวถีิชีวิต
และความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสินคา้พื้นเมืองของท่ีระลึก ชมชีวิตพื้นถ่ินของชนเผ่า

หลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผ่าเยา้แดง และเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมของชาวเขา
ภายในหมู่บ้าน ชมน ้าตกกั๊ตกั๊ต  อีกหน่ึงความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา 
จากนั้ นน าท่านชม น ้าตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน ้ าตกท่ีมีความสวยงาม และ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย 
ระดบัชั้น สายน ้ าไหลลดัเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความ
สวยงามของน ้ าตกตามชั้นต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทบัใจ พร้อมภาพท่ีระลึกบริเวณ
สะพานชมวิว จากนั้นท่านสู่ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละล่องอยูร่อบๆชม

ทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดบัความสูง 3,143 เมตร จุดท่ีไดรั้บการขนานมานว่าเป็น
หลังคาแห่งอนิโดจีน ดว้ยทิวทศัน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดทั้งปี อิสระเก็บ
ภาพความประทบัใจ (ค่าใช้จ่ายในการขึน้กระเช้าเพ่ือสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน ไม่รวมในค่าบริการทัวร์) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ สุดพเิศษ!! สุกีป้ลาแซลมอล 
พกัที ่Holiday sapa Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัที3่   ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอยเส้นทางเดิม 

(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชม.)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของ
เวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปี
ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรักษาความเป็น
เอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่าง ยงัคงเป็นการ
ก่อสร้างและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย บา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส จากนั้น  น าท่านไปชม 
ทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมีชาวฮานอยและนกัท่องเท่ียวมานัง่พกัผอ่น
บริเวณริมทะเลสาบแห่งน้ี  ชมวดัหงอกเซิน อยูริ่มทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ใน
ทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของกรุงฮานอย น าท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจอยู่ท่ี 
ถนน 36 สาย 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พกัที ่Delight Hotel Hanoi หรือเทยีบเท่า 

 
วนัที4่   ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เพื่อล่องเรือชมฮาลองบก ผ่านชมถ ้าตามก๊ก (Tam 
Coc) ตามก๊กหมายถึงถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าววา่ถ ้าน้ีถูกบรรจงสร้างโดย สายลม
และกระแสน ้ า เม่ือคร้ังท่ีน ้ าทะเลยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอยคราบน ้ าปรากฎเป็น
หลักฐาน   น าท่านลงเรือพายล่องตามแม่น ้ า Hoang Long ในช่วงแรกของการ
เดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่น ้ า ซ่ึงมีความยาวหลาย
กิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลิน
ของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกบัการ น่ังเรือกระจาด ล่องผา่นทอ้งน ้ า ชม

ทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็นทุ่งนา ในยามท่ีขา้วใกลจ้ะ
ถึงเวลาเก็บเก่ียว ทอ้งนาจะเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงามเกินบรรยาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 
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20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD645 (ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.55 ช่ัวโมง) 

22.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเดี่ยว 

05-08 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

06-09 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

07-10 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

12-15 ต.ค.60 13,900 13,900 3,500 

13-16 ต.ค.60 13,900 13,900 3,500 

14-17 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

19-22 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

21-24 ต.ค.60 14,900 14,900 3,500 

22-25 ต.ค.60 14,900 14,900 3,500 

26-29 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

27-30 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

28-31 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

02-05 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

03-06 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

04-07 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

09-12 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

10-13 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

16-19 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

17-20 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

18-21 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

23-26 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

24-27 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

25-28 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

30 พ.ย.-03 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

02-05 ธ.ค.60 13,900 13,900 3,500 
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07-10 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

08-11 ธ.ค.60 13,900 13,900 3,500 

09-12 ธ.ค.60 14,900 14,900 3,500 

14-17 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

15-18 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

16-19 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

21-24 ธ.ค.60 13,900 13,900 4,000 

22-25 ธ.ค.60 13,900 13,900 4,000 

23-26 ธ.ค.60 13,900 13,900 4,000 

31 ธ.ค.-03 ม.ค.61 15,900 15,900 4,000 

04-07 ม.ค.61 13,900 13,900 4,000 

05-08 ม.ค.61 13,900 13,900 4,000 

06-09 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

11-14 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

12-15 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

13-16 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

18-21 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

19-22 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

20-23 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

25-28 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

26-29 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

27-30 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

01-04 ก.พ.61 12,900 12,900 3,500 

02-05 ก.พ.61 12,900 12,900 3,500 

03-06 ก.พ.61 12,900 12,900 3,500 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 ค่าท่ีพกัหอ้งคู ่ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถน าเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทวัร์ ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
 ค่าทปิคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วนัล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทปิ 
   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าข้ึนกระเชา้ฟานซีปัน (ค่าบตัรประมาณ 35 USD.)  

 
กรณุาโอนเงินเข้าบญัชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 5,000 บาท พร้อมกบัเตรียม

เอกสารส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์

ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น
จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสาร
ทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 ไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ 15วนั 

ก่อนการเดินทาง 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เที่ยวทั่วโลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th              หน้า 8 จาก 8 

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสทิธใ์นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน 

ในกรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ

ไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และอุบติัเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษทั
ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
 


