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กรุงเทพฯ – ฮานอย– ถนนย่านการค้ า 36 สาย

-

-



DELIGHT HOTEL
ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

ฮานอย – จัตรุ ัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
ตึกทาเนียบประธานาธิบดี – บ้ านโฮจิมินห์-ลาวกาย
ซาปา







SUNNY MOUTAIN HOTEL
ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
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โรงแรมที่พัก

วันที่สาม
วันที่ส่ ี

ซาปา– นัง่ กระเช้ าเขาฟานซิปัน(รวมกระเช้ า+รถราง)หมูบ่ ้ านชาวเขากัต๊ กัต๊ – ตลาดซาปา
ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ

กาหนดการเดินทาง
วันเดินทาง











-

เด็กต้ องอายุต่ากว่ า 12 ปี จึงใช้ ราคาเด็ก
ราคาเด็กเสริมเตียง
ผู้ใหญ่ พัก2ท่ าน
พักผู้ใหญ่ 2ท่ าน+1เด็กท่ าน
ท่ านละ

SUNNY MOUNTAIN HOTEL
ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
-

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
พักผู้ใหญ่ 2ท่ าน+1เด็กท่ านละ
ท่ านละ

ละ

11-14 สิงหาคม 2561
*วันแม่
18-21 สิงหาคม 2561
13-16 กันยายน 2561
13-16 ตุลาคม 2561
20-23 ตุลาคม 2561
*วันปิ ยะมหาราช
22-25 พฤศจิกายน 2561
8-11 ธันวาคม 2561
29 ธั น วาคม 2561 – 1
มกราคม 2562
*วันปี ใหม่

วันแรก
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กรุ งเทพฯ – ฮานอย – ถนนย่ านการค้ า 36 สาย

(-/-/เย็น)

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ อาคารผู้ โดยสาร ชั น้ 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิ น
กาต้ าร์ แอร์ เวย์ (QR) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ น
14.25 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ QR834
สะดวกสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว (ทีวีส่วนตัวทุกที่น่ ัง บริการดูหนัง,ฟั งเพลง,เล่ นเกมส์ บริการ
ขนมและนา้ เปล่ าบนเครื่อง) (ใช้ เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง)
16.15 น.
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตงอยู
ั ้ ่ภาคเหนือ เป็ นเมือง
ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอยในอดีตได้ รับการกล่าว
ขานว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ ในเอเชีย เรี ยกกันว่า“Little Parris” เป็ นเมือง
11.30 น.
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หลวงที่ได้ รับการวางผังเมืองไว้ อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น ้าล้ อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง จึงได้
ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่ นด้ วยต้ นไม้ ใหญ่ มีอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่น
มากกว่าเมืองใดๆ ในอินโดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้ นกั เดินทางได้ ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี ้อย่าง
ไม่เสื่อมคลาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เย็น

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1)

อิสระ ช้ อปปิ ง้ ที่ ถนนย่ านการค้ า 36 สาย แต่ละถนนจะขายสินค้ าเฉพาะ

อย่าง เช่น ผ้ าไหม รองเท้ า กระเป๋ า ของที่ระลึกต่างๆ
ที่พกั  DELIGHT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สอง

เช้ า

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมนิ ห์ – ตึกทาเนียบประธานาธิบดีบ้ านพักโฮจิมนิ ห์ – ลาวกาย – ซาปา
(เช้ า/เที่ยง/เย็น)
 บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 2)

นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ซึง่ เป็ นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้ อา่ นคา
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้ นจากฝรั่งเศส ในปี 1945 ชมสุสานโฮจิมินห์
(สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิ ดบริการทุกวันจันทร์ และศุกร์ ของ
สัปดาห์ และจะปิ ดบริการเพื่ออาบนา้ ยาศพ ช่ วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
ไม่ สามารถเข้ าชมภายในสุสานได้ ) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของ
เวียดนามที่สร้ างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้ างด้ วยหินอ่อนและหินแกรนิต
และสิ่งมีคา่ ที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทัว่ ประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน ้ายา
ของโฮจิมินห์ นอนสงบอยูใ่ นโลงแก้ วในห้ องปรับอากาศ
ชม ตึกทาเนียบประธานาธิบดี เป็ นตึกสไตล์โคโลเนียล ทาด้ วยสีเหลืองทัง้
หลัง ปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่รับรองแขกบ้ านแขกเมือง
ชม บ้ านโฮจิมินห์ บ้ านพักหลังสุดท้ ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่แสดงถึง
ความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายและความสมถะของท่าน
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ชม เจดีย์เสาเดียว เป็ นเจดีย์ไม้ อนั งดงามตังอยู
้ บ่ นเสาหินต้ นเดียวกลางสระน ้า สร้ างขึ ้นเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาแด่เจ้ าแม่
กวนอิม มีตานานกล่าวไว้ วา่ พระเจ้ าหลีไทโต อยากได้ พระโอรส จนคืนวันหนึง่ ได้ ทรงสุบนิ ว่าเจ้ าแม่กวนอิมได้ มาปรากฏที่สระบัว
และประธานพระโอรสให้ กบั พระองค์ หลังจากนันพระองค์
้
ก็ได้ มีพระโอรส จึงได้ สร้ างเจดีย์ขนาดเล็กบนเสาต้ นเดียวกลางสระบัว
เพื่อเป็ นการถวายสักการะแด่เจ้ าแม่กวนอิม ปั จจุบนั คนส่วนใหญ่มกั จะมาขอพรให้ ได้ บตุ รกับเจ้ าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวอยู่
เสมอ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลางวัน
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 3)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขนุ เขาหว่างเหลียนเซิน ไป
ยัง เมื อ งซาปา เมื อ งซาปาเคยถูก ให้ ส ร้ างขึน้ เป็ นเมื อ งตากอากาศของชาว
ฝรั่งเศสที่ เข้ ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้ มีการสร้ าง
สถานีภูเขาขึน้ เพราะด้ วยเมืองซาปาโอบล้ อมด้ วยขุนเขาน้ อยใหญ่จึงทาให้ มี
อากาศเย็นตลอดปี ปั จจุบนั เป็ นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้ รับความนิยมมากที่สดุ แห่ง
หนึง่ ในเวียดนาม โดยใช้ เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนัง่ รถโค้ ชปรับอากาศ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4)
ที่พกั  SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สาม
เช้ า

ซาปา – ยอดเขาฟานสิปัน(รวมกระเช้ า+รถราง) – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต-กั๊ต
– ตลาดซาปา
(เช้ า/เที่ยง/เย็น)
 บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 5)

จากนันน
้ าท่านสูส่ ถานีกระเช้ าไฟฟ้าข้ ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้ เวลา
ประมาณ 15 นาที ข้ ามเทือกเขาน้ อยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขาฟานซีปัน
ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยูร่ อบๆ ชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบน
จุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นหลังคา
แห่งอินโดจีน ด้ วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้ อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอด
ทังปี
้
---------------------------------------------------------------------------------------------------~4~

กลางวัน

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 6)

 นาท่านชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต เป็ นหมูบ่ ้ านชาวเขาเผ่าม้ งเก่าแก่แห่ง
เมืองซาปา ซึง่ อพยพมาจากทางตอนใต้ ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ ว โดย
ชาวบ้ านที่นี่ยงั อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และการดารงชีวิตในแบบดังเดิ
้ ม
เอาไว้ อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้ วยผ้ าทอมือสีดาหรื อน ้าเงินเข้ ม และ
ชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขันบั
้ นได ที่มีชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึง่ ของเวียดนาม
ชม ตลาดเมืองซาปา เดินเท้ าไปตามถนนสายหลักในเมืองซึง่ มีคนพื ้นเมือง
ชาวเขาขายของให้ กบั นักท่องเที่ยวสองข้ างทางก็มีสินค้ ามาวางขายทังของสด
้
และของแห้ งบนถนนภายในเมือง ขายเสื ้อผ้ าของชนเผ่าต่างๆซึง่ มานัง่ เย็บปั กถัก
ร้ อยกันเป็ นแถวสีสนั ของเสื ้อผ้ าสวยสดตามสไตล์
--------------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 7)
ที่พกั  SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ส่ ี
เช้ า

ซาปา – ลาวกาย –ฮานอย –กรุ งเทพฯ
 บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 8)

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยใช้ เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนัง่ รถโค้ ชปรับอากาศ
---------------------------------------------------------------------------------------------------กลางวัน

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 9)
( อิ่มอร่ อยกับบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN)
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(เช้ า/เที่ยง/-)

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสูก
่ รุงเทพฯ

17.30 น.

19.45น.

เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้ าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835
สะดวกสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว (ทีวีส่วนตัวทุกที่น่ ัง บริการดูหนัง,ฟั งเพลง,เล่ นเกมส์ บริการ
ขนมและนา้ เปล่ าบนเครื่อง) (ใช้ เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ

      SPIRIT OF VIETNAM     
**ราคาตัว๋ , ภาษีสนามบิน หรื อ ค่าทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
ข้ อควรควรทราบ : สาหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่อน
ทาการออก ตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
อัตราค่ าบริการรวม
ค่ าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้ อมคณะ (Economy Class)
ค่ านา้ หนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่ าน
ค่ าที่พักตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่ า
ค่ าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่ าจ้ างหัวหน้ าทัวร์ ไทย และไกด์ ท้องถิ่นเวียดนาม
ค่ ารถรับ-ส่ งตามสถานท่ องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่ าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่ าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่ านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 กรณีอยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลี่ยนแปลงหรือต้ องซือ้ ตั๋วเดี่ยวทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไขสายการบิน
ค่ านา้ หนักสัมภาระนา้ หนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่ าน ตามที่ระบุไว้
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่ น มินิบาร์ ค่ าโทรศัพท์ ค่ าอินเตอร์ เน็ท ค่ าทิปยกกระเป๋า ค่ าทิปพนักงานเสิร์ฟต่ างๆ ฯลฯ

ค่ าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่ าทาหนังสือเดินทาง ค่ าวีซ่าต่ างชาติและค่ าแจ้ งเข้ า-ออกประเทศ ของคนต่ างด้ าว หรือเอกสารอื่นๆที่พงึ ใช้ ประกอบส่ วนตัว
ค่ ารถรับ-ส่ ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ ตามรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และค่ าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่ าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สาหรับ หัวหน้ าทัวร์ +ไกด์ ท้องถิ่น+คนขับรถ
ท่ านละ 150 บาท/วัน/ท่ าน ( 150*4วัน = 600 บาท/ท่ าน)
**เด็กจ่ ายทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ **
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กรุณาแจ้ งรายละเอียด
กรุ ณาระบุลักษณะห้ องที่คุณต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่ านเอง TWIN (ห้ อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้ อง 1 เตียงใหญ่ ) //
SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)
หากไม่ มกี ารระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กับผู้เข้ าพัก
หากท่ านไม่ ทานอาหารมือ้ ใดมือ้ หนึ่ง ไม่ สามารถคืนเงินได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ มี ีผ้ เู ดินทางไม่ ถงึ 10 ท่ าน
 กรุ ณาแจ้ งการไม่ ทานอาหารบางประเภท ก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 1อาทิตย์ หากท่ านแจ้ งช้ า อาจทาให้ ทางบริษัทฯไม่ สามารถ
เตรียมการให้ ท่านได้ ทัน ต้ องขออภัยในความไม่ สะดวก
ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ ายวันเดินทาง ได้ หลังจากทาการออกตั๋วโดยสารแล้ ว

เงื่อนไขการจองทัวร์
1.ชาระมัดจาท่ านละ 5,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้ าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน
(ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ ชาระตามกาหนดขอสวงวนสิทธิ์ท่ จี ะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่ มีเงื่อนไข)
2.ส่ งหลักฐานการชาระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่ องทางที่ท่านสะดวก
3.ส่ งเอกสารหน้ าพาสปอร์ ต ที่มองเห็นข้ อมูลชัดเจน ในช่ องทางที่สะดวก ให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
4.ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชาระก่ อนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทกาหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1.
2.
3.
4.

แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว
แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจานวนที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว
แจ้ งยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านชาระมาแล้ วทุกกรณี
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือช่ วงเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุ๊ ปที่ทีการ การันตีค่ามัดจาที่พัก
โดยตรงหรือโดยผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดเนื่องจากตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบิน
นัน้ ๆ

กรุ๊ ปออกเดินทางได้
1. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่ าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทาง (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )
เงื่อนไขการให้ บริการ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้
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 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบหากอายุการใช้ งานเหลือน้ อยกว่ า 6เดือนและไม่
สามารถเดินทางได้ )
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล, ภัยธรรมชาติอันไม่ สามรถ
ควบคุมได้
 บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่ างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายค่ าทัวร์ ท่ ีท่านได้ ชาระมาเรี ยบร้ อยแล้ ว
 เนื่องจากการซือ้ ขายทัวร์ ในรูปแบบเหมาจ่ าย บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบและไม่ ทาการคืนค่ าใช้ จ่ายไดๆ หากท่ านใช้ บริการจากทางบริษัทฯไม่
ครบรายการ เช่ น ไม่ ทานอาหารบางมือ้ ไม่ พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่ เที่ยวบางรายการ
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิ หตุท่ เี กิดจากความประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง
หรือในกรณีท่ กี ระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีท่านไม่ สามารถเดินทางพร้ อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่ สามารถโยกย้ ายเลื่อนกาหนดเดินทางไปใช้ ในครัง้ อื่นได้
 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรั บเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้ เหมาะสมกับ
เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์ เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้ แจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า เพื่อให้ ทุกอย่ างเป็ นไปด้ วยความเหมาะสมและรักษาไว้ ซ่งึ
ผลประโยชน์ ร่วมกันทุกฝ่ าย
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ าน ได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทัง้ หมดแล้ ว

กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ด้ วยตัวท่ านเอง
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้ เข้ าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
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