
 
 

เวยีดนามเหนอื 

ฮานอย ซาปา ฮาลอง นงิหบ์งิห ์5 วนั 4 คนื 

ซุปตาร.์.. ฮานอย ซาปา ฉนัรกัเขา อะ่!! 

 

★ ขึน้กระเชา้ลอยฟ้าสู ่ยอดเขาฟานซปินั ชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซปินั 

★ ลอ่งเรอื อา่วฮาลอง กุย้หลนิแหง่เมอืงเวยีดนาม 

★ ชมความงามของ ถ า้นางฟ้า และเกาะตา่งๆ 

★ ช็อปป้ิง ซาปาไนทม์าเก็ต และ ฮาลองไนทม์าเก็ต 

★ ลอ่งเรอืแจว ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก 



 
 
 
 
 

 “มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

2 – 6  พฤศจกิายน 2565 17,888 4,500 

3 – 7  พฤศจกิายน  2565 17,888 4,500 

4 – 8  พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

5 – 9  พฤศจกิายน 2565 16,888 4,500 

7 – 11  ธนัวาคม 2565 

(วนัรฐัธรรมนูญ, วนัหยดุพเิศษ) 
18,888 4,500 

9 – 13  ธนัวาคม 2565 

(วนัรฐัธรรมนูญ, วนัหยดุพเิศษ) 
18,888 4,500 

10 – 14  ธนัวาคม 2565 

(วนัรฐัธรรมนูญ, วนัหยดุพเิศษ) 
18,888 4,500 

14 – 18  ธนัวาคม 2565 17,888 4,500 

15 – 19  ธนัวาคม 2565 17,888 4,500 

16 – 20  ธนัวาคม 2565 17,888 4,500 

21 – 25  ธนัวาคม 2565 17,888 4,500  

23 – 27  ธนัวาคม 2565 

(เทศกาลครสิตม์าส) 
18,888 5,500 

24 – 28  ธนัวาคม 2565  BUS A  

(เทศกาลครสิตม์าส) 
18,888 5,500 

เปิดเพิม่  BUS B   24 – 28  ธนัวาคม 2565 

(เทศกษลครสิตม์าส) 
18,888 5,500 

28 ธนัวาคม – 1  มกราคม 2566  

(วนัปีใหม,่ วนัหยดุพเิศษ) 
21,888 5,500 

29 ธนัวาคม – 2  มกราคม 2566  

(วนัปีใหม,่ วนัหยดุพเิศษ) 
22,888 5,500 

30 ธนัวาคม – 3  มกราคม 2566  

(วนัปีใหม,่ วนัหยดุพเิศษ) 
22,888 5,500 

4 – 8  มกราคม 2566 17,888 4,500 

7 – 11  มกราคม 2566 17,888 4,500 

12 – 16  มกราคม 2566 17,888 4,500 

14 – 18  มกราคม 2566 17,888 4,500 

2 – 6 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

3 – 7 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 



4 – 8 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

8 – 12 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

9 – 13 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

16 -20 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2566 18,888 4,500 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

25 กมุภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 2566 17,888 4,500 

1 – 5 มนีาคม 2566 18,888 4,500 

4 – 8 มนีาคม 2566 

(วนัมาฆบชูา, วนัหยดุพเิศษ) 
20,888 5,500 

8 – 12 มนีาคม 2566 18,888 4,500 

11 – 15 มนีาคม 2566 17,888 4,500 

15 – 19 มนีาคม 2566 18,888 4,500 

16 – 20 มนีาคม 2566 17,888 4,500 

17 – 21 มนีาคม 2566 17,888 4,500 

18 – 22 มนีาคม 2566 17,888 4,500 

24 – 28 มนีาคม 2566 17,888 4,500 

25 – 29 มนีาคม 2566 17,888 4,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 

 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย - เมอืงซาปา - โบสถห์นิ  
 
 
09.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู5 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิ 

เวยีดนาม แอรไ์ลน ์ (VN) 
โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

 
 
12.20 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ เวยีดนาม 

แอรไ์ลน ์(VN) เทีย่วบนิที ่VN610 
14.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ของกรุงฮานอย 

ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศเวยีดนามตอนเหนือ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกับเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) จากนัน้เดนิทางเขา้สู ่“เมอืงซาปา” 
เมอืงเล็กๆ กลางหบุเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมของชาวยุโรป 
เน่ืองจากเคยตกอยูใ่นการยดึครองของประเทศฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึตา่งๆ 
รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นแบบฝร่ังเศสทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ ่
และธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์  จากนัน้น าทา่นชมภายนอก โบสถซ์าปา สิง่ปลกูสรา้ง 
ทีส่รา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยโุรปในสมัยทีฝ่ร่ังเศสปกครองเวยีดนาม 
ซึง่เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทีต่อ้งมาเช็คอนิกับโบสถค์รสิตแ์หง่น้ี ซึง่โบสถท์ าดว้ยหนิ 
สนันษิฐานวา่โบสถแ์หง่น้ีสรา้งโดยชาวฝร่ังเศส 
และยังเป็นสถานทีป่ระกอบพธิมีสิซาของชาวฝร่ังเศสในชว่งวันหยดุสดุสปัดาห ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

ทีพ่กั โรงแรม Azure Sapa Hotel, Sapa Green, Sapa Logde ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง      ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั - ยอดเขาฟานซปินั - หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ - MOANA CAFÉ  -  
 ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต 
 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่น น ัง่รถไฟสู ่ สถานฟีานสปินั 

ทา่นสามารถถา่ยภาพววิทวิทัศนค์วามสวยงามของซาปาไดร้ะหวา่งทางขึน้ เมือ่ถงึสถานีฟานสปัิน น าทา่น 

ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั 

กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถมองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้ 360 องศา 

ชมความงามของป่าไม ้ แมน่ ้า ล าธารสายนอ้ยใหญ ่

ววิของนาขัน้บันไดทีส่วยงามเป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซาปาสลบัไปกบัหมูบ่า้นของชาวเขา 

รวมถงึภเูขาและมา่นหมอกทีเ่รยีงตวัซอ้นกันเป็นฉากหลังทีส่วยงาม 

ขณะทีก่ าลังเพลดิเพลนิกับววิทวิทัศนท์ีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สู ่ ยอดเขาฟานซปินั 

ทีไ่ดรั้บฉายาวา่ หลังคาแหง่อนิโดจนี โดยอยูส่งูจากระดับน ้าทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร 

น าทา่นเดนิตอ่ไปอกีเล็กนอ้ยเพือ่พชิติยอดเขาฟานซปัิน ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับสญัลกัษณ์สแตนเรส 3 

เหลีย่มทีแ่สดงวา่ทา่นไดม้ายนือยูบ่น จดุสงูสดุของยอดเขาฟานซปินั พรอ้มสมัผัสกับเมฆหมอก 

และววิทวิทัศนท์ีส่วยงามบนยอดเขา น าทา่นชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถา่ยภาพววิทวิทศัน ์

และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยนูนานของประเทศจนี 



ระหวา่งทีท่า่นอยูด่า้นนนัน้หากสภาพอากาศไมม่เีมฆปกคลมุมาก 

ทา่นสามารถมองเห็นทวิทศันข์องยอดเขาฮัมรองไดอ้กีดว้ย 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนับฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบฟุเฟต ์(3) 

จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ (Cat Cat Village) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ในเมอืงซาปา 
ซึง่อยูใ่นระดับความสงูกวา่น ้าทะเล 1,650 เมตร และอยูห่า่งจากตัวเมอืงประมาณ 3 กโิลเมตร ค าวา่ 
กั๊ตกั๊ต มตีน้ก าเนดิมาจากชือ่ทีใ่ชเ้รยีกรถ 4 Wheel 
ของชาวฝร่ังเศสทีไ่ดขั้บเขา้มายังพืน้ทีแ่หง่น้ีเพือ่คน้หาแหลง่พลังงานทางธรรมชาต ิ
กอ่นทีช่าวมง้ด าจะอพยพมาจากลุม่แมน่ ้าแยงซเีกยีง ประเทศจนี 
เพือ่มาตัง้รกรากท ามาหากนิจนเกดิเป็นหมูบ่า้น และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมในเวลาตอ่มา 
ปัจจุบันกั๊ตกั๊ต เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องชาวเผา่มง้ด าทีน่ยิมแตง่กายโทนสนี ้าเงนิเขม้หรอืด า 
เป็นหมูบ่า้นทีส่ามารถมองเหน็ววิทวิทศันข์องนาขัน้บันไดทีส่วยงาม รอใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้มาเยีย่มชม 
 

น าทา่นเชค็อนิคาเฟ่สดุชคิ MOANA CAFÉ  

รวมจุดถา่ยรูปสดุสวยจากหลากหลายสถานทีไ่วใ้หท้า่นผอ่นคลายกบับรรยากาศสดุฟิน 

และทางรา้นยังมจี าหน่ายเครือ่งดืม่พรอ้มใหท้า่นดืม่ด า่ไปกับความเย็นจากสายหมอกอกีดว้ย  

 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชม ซาปาไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงซาปา 

สนิคา้ทีม่าวางขายสว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติขึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ทีอ่าศัยอยูท่ีซ่าปา 

สว่นใหญจ่ะเป็นผา้ปัก สรอ้ย ก าไล และเครือ่งประดับของคนพืน้เมอืง ผัก ผลไม ้

และอาหารพืน้เมอืงมากมาย นอกจากนัน้ยังมรีา้นอาหารสไตลฝ์ร่ังเศสเก๋ๆ  ตกแตง่รา้นสวยงาม 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พเิศษ เมนูชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น 
พรอ้มไวนแ์ดง ดาดทั (4) 

ทีพ่กั โรงแรม Azure Sapa Hotel, Sapa Green, Sapa Logde ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
วนัทีส่าม      เมอืงฮานอย - รา้นเยือ่ไผ ่-ทะเลสาบคนืดาบ - ถนนสาย 36 เกา่- เมอืงฮาลอง-ตลาดไนทฮ์าลอง 

 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงฮานอย ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืง ซาปา สูเ่มอืง 
 ฮานอย ใชเ้วลาโดยประมาณ 5-6 ชัว่โมง กรงุฮานอย ตัง้อยูท่างภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม ค าวา่ 
“ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแมน่ ้า ตัง้อยูต่อนตน้ของลุม่แมน่ ้าแดง 
ในสมัยนัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวง โดยใชช้ือ่วา่ ทังลอ็ง แปลวา่ มังกรเหนิ 
ตอ่มากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเว ้ เมือ่ตกเป็นสว่นหนึง่ของอนิโดจนี 
และฝร่ังเศส ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครัง้หลังจากไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 
2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามเหนือ 
เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจุบัน 

ระหวา่งทางน าทา่นแวะ รา้นเยือ่ไผ ่ น าเลอืกซือ้สนิคา้ รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่ จ าหน่ายสนิคา้ตา่งๆ 
ทีผ่ลติขึน้มาจากเยือ่ไมไ้ผ ่ เชน่ พวกผา้เช็ดตา่งๆ ผา้เชด็พืน้ ผา้ดดูฝุ่ น ผา้พันคอ ชดุคลมุไหล ่ชดุสเลค 
และอืน่ๆ อกีมากมาย รวมไปถงึ สนิคา้ตา่งชนดิตา่งๆ ทัง้ของกนิของใช ้ เสือ้ผา้พืน้เมอืง 
ไปจนถงึกาแฟทีม่ชีือ่เสยีง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (6) 
 น าทา่นเดนิทางไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงฮานอย ตามต านานเลา่ขานกันมาวา่ 

ในสมัยทีเ่วยีดนามท าสงครามกับประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามท าการสูร้บเป็นเวลานาน 

แตไ่มส่ามารถรบชนะฝ่ายจนีได ้ จนเกดิความทอ้แท ้ วันหนึง่ไดล้อ่งเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแหง่น้ี 

ไดเ้จอกับเตา่ตัวหนึง่ซึง่ทีป่ากนัน้ไดค้าบดาบวเิศษอยูแ่ละไดน้ าดาบนัน้มาใหก้บักษัตรยิเ์วยีดนามเพือ่ใชใ้

นการท าสงคราม เมือ่กลบัไปสูร้บกบัประเทศจนีอกีครัง้ จนมชียัชนะกลับมาท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ 

และเมือ่เสร็จสิน้สงครามแลว้พระองคจ์งึไดน้ าดาบกลับมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแหง่น้ี 

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยภาพกับ สะพานแสงอาทติย ์ สะพานสแีดงสดทา่มกลางทะเลสาบคนืดาบ 

เชือ่มระหวา่งรมิฝ่ังกับเกาะเนนิหยก สะพานแหง่น้ีถอืเป็นเอกลักษณ์อกีแหง่หนึง่ของกรุงฮานอย 

หากยนือยูบ่นสะพานทา่นสามารถมองเห็น ศาลเจา้เนนิหยก ตัง้อยูบ่นเกาะ ซึง่เป็นเกาะเลก็ๆ 

ในทะเลสาบคนืดาบ ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 18 

โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแตง่ไดรั้บอทิธพิลมาจากจนี สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่ เฉนิ ฮัง โดว๋ 

ผูน้ าการตอ่ตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษที ่ 13 ภายในเป็นวหิารชัน้เดยีว มแีทน่บชูาเทพเจา้ 

รวมถงึฆอ้งและระฆังโบราณ 

หากมองออกไปจากเกาะเนนิหยกจะเห็นเจดยีโ์บราณโผลข่ึน้พน้น ้ามชีือ่เรยีกวา่ทอ้งถิน่วา่ ทาพรัว 

ซึง่หมายถงึ หอคอยเตา่ 

ซึง่ในปัจจุบันในชว่งเปลีย่นฤดกูาลยังสามารถเห็นเตา่ขนาดใหญอ่ยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ี 

 น าทา่นชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เกา่ มชีือ่เรยีกพืน้เมอืงวา่ 36 เฝอเฟืองในอดตีเป็นถนนทีม่ชีือ่เสยีงใน

 เรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกวา่ 600 ปี ในปัจจุบันถนนแหง่น้ีมสีนิคา้มากมาย เป็นแหลง่ขายของ

 ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใจกลางกรุงฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งจุใจ เชน่ 

 เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีท่ าจากไม ้ เรอืส าเภาไมจ้ าลอง ของทีร่ะลกึจากเวยีดนามทีท่ าขึน้มาจาก

 ฝีมอืคน เวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ เป็นตน้ 



จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงฮาลอง (Ha Long) ดนิแดนแหง่มังกรหลับไหล 
ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้ประมาณ 4 ชม. เมอืงฮาลองมสีถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังคอื อา่วฮาลอง 
ทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ กุย้หลนิแหง่เมอืงเวยีดนาม เพราะมเีกาะหนิปนูนอ้ยใหญจ่ านวนกวา่ 1,969 
เกาะโผลพ่น้ขึน้มาจากผวิน ้าทะเล บนยอดของแตล่ะเกาะมตีน้ไมข้ึน้อยูอ่ยา่งหนาแน่น 
ดว้ยความความสมบรูณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของอา่วฮาลอง 
ท าใหอ้งคก์รยเูนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่
ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญจ่ะเป็นของฝากและของทีร่ะลกึท าจากไม ้ งานหตัถกรรมพืน้เมอืง 
เสือ้ผา้ กระเป๋า และอกีมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 
ทีพ่กั โรงแรม Sea Star Halong, Vincen Halong ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
วนัทีส่ ี ่     ลอ่งเรอือา่วฮาลอง - ถ า้นางฟ้า –  เมอืงนงิหบ์งิห ์ 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอื อา่วฮาลอง 

ชมความงดงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามของอา่วฮาลองเบย ์

หากเลา่ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม 

ไดเ้ลา่ไวว้า่ในอดตีนานมาแลว้ระหวา่งทีช่าวเวยีดนามก าลังตอ่สูก้ับกองทัพชาวจนีผูรุ้กราน 

เทพเจา้ไดส้ง่กองทัพมังกรลงมา ชว่ยปกป้องแผน่ดนิเวยีดนาม 

มังกรเหลา่น้ีไดด้ าดิง่ลงสูท่อ้งทะเลบรเิวณทีเ่ป็นอา่วฮาลองในปัจจุบัน 

ท าใหม้อีัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมา อญัมณีเหล่าน้ีจงึกลายเป็นเกาะแกง่นอ้ยใหญก่ระจายอยูท่ัว่

 อา่วจงึเป็นเกราะป้องกันจากผูรุ้กราน 

ท าใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผน่ดนิของพวกเขาไดส้ าเร็จแลกอ่ตัง้ประเทศ 

ซึง่ตอ่มากค็อืเวยีดนามในปัจจุบัน  น าทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญก่วา่ 1,500 

ตารางกโิลเมตร อยูท่างตอนเหนือของเวยีดนาม และเป็นสว่นหนึง่ในอา่วตังเกีย๋ 

มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกวา่ 120 กโิลเมตร ทา่นจะพบกับววิทวิทศัน ์หันมองไปทางไหนกส็วยงาม 

เห็นผนืน ้าสเีขยีวสวยและหมูเ่กาะหนิปนูนอ้ยใหญโ่ผลข่ึน้มาจากผวิน ้าทะเลทีม่ลีักษณะแตกตา่งกันออกไ

ป 

ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแหง่หนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทั่ว

ทกุมมุโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่หง่น้ี  ระหวา่งลอ่งเรอืเทีย่วชม ถ า้นางฟ้า 
พาทา่นชมหนิหงอกหนิยอ้ยแหง่อา่วฮาลองทีม่อีายนัุบลา้นปี 

มโีครงสรา้งสลับซบัซอ้นกันหลายชัน้พรอ้มประดับไฟไวอ้ยา่งสวยงาม 

ภายในถ ้าจะเห็นไดว้า่หนิหงอกหนิยอ้ยตา่งๆนัน้จะมลีกัษณะรูปทรงแตกตา่งกันออกไป 

ตามแตท่า่นจะจตินาการ 

ขึน้อยูว่า่แตล่ะทา่นจะตคีวามออกมาวา่เป็นรูปทรงเหมอืนสิง่ใดในถ ้าเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทีถ่กูสรา้งขึน้

มาจากทางธรรมชาตทิีต่ดิอยูภ่ายในผนังถ ้า 

นับวา่เป็นสิง่มหัศจรรยอ์ยา่งหนึง่และมตี านานเลา่ขานกนัวา่มเีหลา่นางฟ้าเขา้มาอาบน ้าในถ ้าแหง่น้ีและเกิ

ดหลงไหลชายหนุ่มผูท้ีเ่ป็นมนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไมอ่ยากกลับสวรรค ์

จนกระทั่งเวลาผา่นลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยูท่ีผ่นังถ ้าอยา่งน่าอศัจรรย์  
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื เมนูซฟีู๊ ด พรอ้มบรกิารไวนแ์ดง ดาลทั  (9) 
 หลังจากรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงนงิหบ์งิห ์

อยูท่างตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่หง่น้ีโอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 
90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืงหลวงมากอ่น 
แตใ่นภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน น าทา่นเดนิทางสู ่ ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก 
หนึง่ในภมูทิศันท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของจังหวดันงิหบ์งิห ์ อยูห่า่งจากตัวเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร 
ตามกก๊มลีักษณะเป็นภเูขาหนิปนูขนาดใหญอ่ยูร่ายลอ้ม คลา้ยกับกุย้หลนิเมอืงจนี 
มแีมน่ ้างอดอ็งไหลผา่นและกัดเซาะภเูขาหนิปจูนเกดิเป็นถ ้าหนิปนูทัง้หมดสามถ ้า จงึเป็นทีม่าของชือ่ 
ตามกก๊ ซึง่ค าวา่ตามแปลวา่สาม และกก๊แปลวา่ถ ้า 
ซึง่ถ ้าแหง่น้ีจะมนี ้าไหลลอดถ ้าไปตามทางทีถ่กูกดัเซาะ 
เมือ่มองจากดา้นบนจะเห็นทศันียภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (10) 
ทีพ่กั โรงแรม Yen Nhi Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
วนัทีห่า้     ลอ่งเรอืตามกก๊ -ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 น าทา่นเพลดิเพลนิกับการ ลอ่งเรอืแจว ชมธรรมชาตขิองภเูขาหนิปนูตระหงา่นรายลอ้มอยูม่ากมาย 

ตืน่ตากับการพายเรอืทีเ่ป็นภมูปัิญญาทอ้งถิน่มลีักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี 

ลอ่งเรอืไปตามแมน่ ้าทตีร่างอนน ์ชมวถิชีวีติรมิน ้าของชาวทอ้งถิน่ 

ผา่นเขา้สูเ่ขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุง่นาทีม่สีสีนัแตกตา่งกันออกไปตามฤดกูาล 

จากนัน้เป็นเสน้ทางสูก่ารลอ่งเรอืลอดถ ้า 

สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดหูนิงอกหนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ ้าได ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่

เมอืงฮานอย 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย 

เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย  

15.40 น. เดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดย สายการบนิเวยีดนาม แอรไ์ลน ์ (VN) 
เทีย่วบนิที ่VN619 

17.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ:์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยั เชน่ 

เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม 

รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย 

ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และการบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว 

ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ 

หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ 

หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทาง 

โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 



 

✔ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✔ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✔ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✔ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✔ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✔ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✔ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

✔ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 

 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ 

(เนื่องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ใ

นประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ 

ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

★ มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  

กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

★ สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

● หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

● หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

● เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น 

ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

● หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่ตดิตอ่ 

● สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 

โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 

[หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-

นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

✔ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



✔ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหกัคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✔ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✔ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ 
คนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✔ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วนั 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง 
และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✔ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก 
ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้ว่มคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ ไมม่หีวัหวัหนา้ทวัร ์
(มไีกดท์อ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 
ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ 
หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน 
ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่ / 
ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก 
ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง 
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 
อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื 
การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี 
เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วนั 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ 
มอิาจเพิม่เวลาได ้ โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง 

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง 
และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ 
เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 


