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NT460
ทวัรเ์วยีดนามเหนอื ซาปา ฮานอย ฮาลอง นงิหปิ์งห ์4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรเ์วยีดนาม , 4 วัน 3 คนื ,

SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL  , MOON VIEW HOTEL  , NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL

ฮานอย - นงิหบ์งิห ์- ฮาลอง - ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย ์- ถ้าํนางฟ้า
ทะเลสาบคนืดาบ - วดัหง๊อกเซนิ - ชมการแสดงระบําตุ๊กตาน้าํ

อสิระชอ้บปิงถนน 36 สาย - ลาวไก - ซาปา - หมูบ่า้น cat cat village
สถานรีถไฟซาปาสเตชนั - นงักระเชา้ไฟฟ้าสูฟ่านซปิัน - น้าํตกสเีงนิ 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - ฮานอย - นงิหบ์งิห ์- ฮาลอง

04.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี
โดยเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ

07.00 น.
นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD642

08.45 น.



เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันญิบญิ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชวัโมง)

เดนิทางถงึ เมอืงนงิหบ์งิห ์เป็นเมอืงชนบทเล็กอยู่ทางใตข้องกรุงฮานอยเป็นเมอืงทมีคีวามโดดเดน่ทางธรรมชาติ
มพีนืทเีป็นทลีุม่ชุม่ดว้ยน ้าํอันกวา้งใหญ่ จนไดรั้บขนานนามวา่ "อ่าวฮาลางบนแผน่ดนิใหญ่" หรือ "ฮาลองบก" เป็นเมอืงทมีภีมูทัิศนป์ระกอบดว้ย
เทอืกเขา เนนิเขาหนิปนู ทรีาบต่าํ พนืนาขา้ว ทลีอ้มรอบดว้ยยอดเขาถงึ 99 ยอดดว้ยกัน

นําทา่น นงัเรอืพาย (นังลําละ 4 ทา่น) ไปตามลําน ้าํทลัีดเลยีวไปตามหบุเขา
เป็นบรรยากาศทดีมีากระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพทมีภีเูขารูปทรงตา่ง  ๆลอ้มรอบอันตนืตาตนืใจหลายทา่นถงึกับเอ่ยปากวา่สวยไม่แพ ้

"กุย้หลนิเมอืงจนี" เจา้หนา้ทเีรือจะนําเรือลอดไปตามถ ้าํและโผลไ่ปอกีดา้นหนงึเพอืชมทัศนียภาพถงึ 3 ถ ้าํ จงึเป็นทมีาของชอื ตามก๊อก (Tam
Coc) ซงึภาษาเวยีดนามหมายถงึ 3 ถ ้าํ นันเอง แตค่นไทยเราเรียกวา่ "ฮาลองบก" การนังเรือชมฮาลองบกนี
ทําใหเ้ห็นสภาพชวีติความเป็นอยู่ชาวนาเวยีดนามวา่มวีถิชีวีติทใีกลช้ดิกับธรรมชาต ิโดยเฉพาะเรืองน ้าํทถีอืวา่เป็นหัสใจหลักของอาชพีเกษตรกรรม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮาลอง โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม)
ดนิแดนแหง่มังกรหลับใหล ตังอยู่ในจังหวัดกวา่งนงิห ์ซงึจังหวัดนีจะมพีรมแดนร่วมกับจนีทางทศิเหนือ ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง
ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

หลังจากนันนําทา่น อสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงและของทรีะลกึทตีลาดกลางคนื ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการตอ่รองสนิคา้
ไม่วา่จะเป็นกระเป๋า หรือสนิคา้พนืเมอืงตา่งๆมากมาย

ทพีกั
NEW STAR HA LONG HARBOUR HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ฮาลอง - ลอ่งเรอือา่วฮาลอง - ถ้าํนางฟ้า - ฮานอย - ทะเลสาบคนืดาบ - วดัหงอ๊กเซนิ - ชมการแสดงระบําตุก๊ตาน้าํ -
อสิระชอ้บปิงถนน 36 สาย - ฮานอย

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่ทา่เรอื เพอืลอ่งเรือชมความงดงามของ อา่วฮาลอง หรือ ฮาลองเบย ์ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนามไดก้ลา่วถงึมังกรโบราณ
ซงึเคยร่อนมาลงในอ่าวนีเมอืครังดกึดําบรรพแ์ละชอืของฮาลอง ก็แปลไดว้า่ มังกรร่อนลง
เชญิทา่นสมัผัสจากความงดงามและสมบรูณ์ของอ่าวฮาลอง จนทําใหไ้ดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มอืปี
พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทไีดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซบัซอ้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม
ผา่นเกาะตา่งๆทมีรีูปร่างแปลกตา ลักษณะทัวไปของอ่าวฮาลองนันประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกวา่ 1,000 เกาะ และมเีนือทกีวา่
4,000 ตารางกโิลเมตร ซงึเป็นสว่นหนงึของอ่าวตังเกยีของทะเลจนีใต ้

นําทา่นเขา้ชม ถ้าํนางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยตา่งๆภายในถ ้าํ ทปีระดับตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม
หนิแตล่ะกอ้นจะมลัีกษณะคลา้ยกับสตัวต์า่งๆตามแตท่า่นจนิตนาการ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซฟีู๊ ด) ทา่มกลางววิทวิทศันข์องอา่วฮาลอง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงฮานอย โดยรถโคด๊ปรับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชวัโมง)

ชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นีมตํีานานกลา่ววา่ ในสมัยทเีวยีดนามทําสงครามสูร้บกับประเทศจนี
กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตยั่งไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย
เมอืไดม้าลอ่งเรือททีะเลสาบแหง่นี ไดม้เีตา่ขนาดใหญ่ตัวหนงึไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพอืทําสงครามกับประเทศจนี



หลังจากทพีระองคไ์ดรั้บดาบมานัน พระองคไ์ดก้ลับไปทําสงครามอกีครัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนีทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ
เมอืเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี นําทา่นขา้ม สะพานสแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ 

ชม วดัหงอ๊กเซนิ วัดโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซงึมคีวามเชอืวา่ เตา่ตัวนี คอืเตา่ศักดสิทิธ ิ1 ใน 2 ตัว
ทอีาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นีมาเป็นเวลาชา้นาน

ชม การแสดงระบําตุก๊ตาน้าํ ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก
ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก (เชดิจากในน ้าํผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร)
นําเสนอเรืองราวในชวีติประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม

จากนันเชญิทา่น อสิระชอ้บปิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึตา่ง  ๆฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ชาวเขากตั กตั (Cat Cat) - ซาปา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาปา โดยการนังรถโคช๊ปรับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชวัโมง)
เมอืงซาปาเคยถูกใหส้รา้งขนึเป็นเมอืงตากอากาศของชาวฝรังเศส ทเีขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465
และไดม้กีารสรา้งสถานีภเูขาขนึ เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่ จงึทําใหม้อีากาศเย็นตลอดปี
ปัจจบัุนเป็นเมอืงทอ่งเทยีวซงึไดรั้บความนยิมมากทสีดุแหง่หนงึในเวยีดนาม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ดํา
ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นนีและชมแปลงนาขา้วแบบขันบันได

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! หมอ้ไฟปลาเเซลมอน

หลังจากนัน ใหท้า่นอสิะเทยีวชม ตลาดเมอืงซาปา (Love Market) ชมสนิคา้ทอ้งถนิและชมบรรดาเหลา่ชาวเขา ทไีดเ้ดนิทางมารวมตัวกันอยู่ทนีี
ดว้ยเครืองแตง่กายประจําเผา่ตา่ง  ๆ

จากนันนําทา่น Check-in เขา้ทพัีก

ทพีกั
SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ซาปา - สถานรีถไฟซาปาสเตชนั - นงักระเชา้ไฟฟ้าสูฟ่านซปินั - น้าํตกสเีงนิ - ฮานอย - กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟซาปาสเตชนั ใหท้า่นไดเ้ดนิทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา สูอ่กีหนงึสถานี
เพอืนําทา่นเดนิทางตอ่โดยกระเชา้ไฟฟ้า โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 - 20 นาท ีระหวา่งทางททีา่นไดเ้ดนิทางโดยรถไฟนัน
สามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงซาปานาขันบรรได เมฆหมอกทลีอยตัวอยู่เหนืออากาศ ใหท้า่นไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัย



จากนันใหท้า่น ขนึกระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถมองเห็นววิเมอืงซาปา และความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360
องศา ชมความงามของป่าไม ้แม่น ้าํ ลําธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขันบันไดทสีวยงามเป็นทขีนึชอืของเมอืงซาปาสลับไปกับหมู่บา้นของชาวเขา
รวมถงึภเูขาและม่านหมอกทเีรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังทสีวยงาม
ขณะทกํีาลังเพลดิเพลนิกับววิทวิทัศนท์สีวยงามกระเชา้จะเคลอืนเขา้ใกลย้อดเขาฟานซปัิน ทไีดรั้บฉายาวา่
หลังคาแหง่อนิโดจนีโดยอยู่สงูจากระดับน ้าํทะเลถงึ 3,143 กโิลเมตร จากนันใหท้า่นไดเ้ดนิชมบรรยากาศเพอืพชิติยอดเขาฟานซปัิน

นําทา่นชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทศิทัศน ์และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจนี
ระหวา่งททีา่นอยู่ดา้นบนนันหากสภาพอากาศไม่มเีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศนข์อง ยอดเขาฮัมรอง

สมควรแกเ่วลา นําทา่นลงจากยอดเขาฟานซปัิน โดยการนังกระเชา้

นําทา่นออกเดนิทางสู ่Silver Water Fall (น้าํตกสเีงนิ) เป็นน ้าํตกทสีวยงามทสีดุในเมอืงซาปาไหลจากยอดเขาฟานซปัีน
ซงึสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร ซงึมสีายน ้าํหลายระดับ ลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ตวัเมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ "เมอืงทมีแีม่น ้าํไหลผา่น" ซงึหมายถงึแม่น ้าํแดงทไีหลผา่นตัวเมอืงฮานอย
อันเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ตังอยู่ทางเหนือของประเทศ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี โดยระหวา่งทางนังรถไปยังสนามบนิ
มแีจก ขนมปัง ใหล้กูคา้ทาน

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ 

20.50 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD645

22.40 น.
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี19 กันยายน 2562 เวลา 12:12 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรมั / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรมั / การบนิไทย 20 กโิลกรมั / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2
ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น

เงอืนไขการจอง

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-
3 วนัหลงัจากทําการจองแลว้

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทาง บรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด
เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ



ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(15ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวัในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณที่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้
แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท  ิกรณอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้
หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆกต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

หมายเหตุ

•  โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้ังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้
โดยทางบรษัิทฯจะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

• หากท่านทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง
และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต่าํ 6 หนา้
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