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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้ง 2 ท่ำน 

รำคำท่ำนละ 

เดก็อำยุ 

ต ำ่กว่ำ12 ปี  

พกักบั 

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็อำยุ 

ต ำ่กว่ำ12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 

2ท่ำน 

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

14-18 

28พ.ย-02ธ.ค 2561 
22,900 21,900- 21,400- 3,500 

28ธ.ค-01ม.ค  2562 

29ธ.ค-02ม.ค  
25,900 24,900- 24,400- 3,500 
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮานอย-วดัหงอ๊กเซิน-สะพานแสงอาทิตย-์ฮาลองเบย ์                                                

05.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยขาออก ระหวา่งประเทศ ชั้น4 ประตู2 เคานเ์ตอร์ D                                                                                 
  สายการบินไทย  (TG ) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก (หวัหนา้ทวัร์ 
  แนะน าการเดินทาง)                                                                                                                                         
07.45 น.  เดินทางสู่ ฮานอย โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 560 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม                     
09.30น.  ตอ้นรับคณะท่ีสนามบินนานาชาติฮานอย เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง เมืองฮานอย จากนั้นน าชมทะเลสาบตั้งอยู ่
  บริเวณใจกลางเมืองเก่าฮานอย“ ทะเลสาบฮว่านเกีย๋ม” หรือทะเลสาบคืนดาบ มีต านานเล่าขานสืบต่อ 
   
 
 
 
  กนัมาวา่คร้ังอดีต พระเจ้าเลไทโต (Le Thai Yo) ไดน้ าดาบวเิศษซ่ึงน ามาต่อสู้กบัพวกหมิงจนสามารถ 
  ปลดปล่อยประเทศใหอิ้สระแลว้ พระองคท์รงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษใหก้บัเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 
  และกล่าวกนัวา่เต่าไดข้ึ้นมาฉกดาบไปจกัพระหตัถข์องพระองค ์แลว้หายไปในทะเลสาบ อนัเป็นเหตุให้ 
  ทะเลสาบแห่งน้ีมีช่ือวา่ ทะเลสาบคืนดาบ  น าท่านชม วดัหง็อกเซิน (วดัเนินหยก) อยูริ่มทะเลสาบบน 
  เกาะหยก ซ่ึงเป็นเกาะเล็กๆ สามารถขา้มจากฝ่ังไปยงัวดัโดยขา้ม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ  
  สะพาน แสงอาทติย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของกรุงฮานอย นกัท่องเท่ียวนิยมมา 
  ถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกกนัเสมอเม่ือถึงวดัหง็อกเซิน  
เท่ียง  บริการอาหาร ณ หอ้งอาหาร  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัใหลตั้งอยูใ่น จงัหวดักวา่งนิงห์ซ่ึงจงัหวดัน้ีจะมี 
  พรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4ชม โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทาง 
  ประมาณ 165 กิโลเมตร ใหท้่านสัมผสับรรยากาศขา้งทาง ชมวถีิชีวติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและ 
  นาขา้วเขียวขจี 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร   อิสระช๊อปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆมากมาย  พรอ้มเขา้พกัท่ีโรงแรม 

     ที่พกั  NEWSTAR   ระดบั  3*** หรือระดบั เดยีวกนั 

วนัที่สอง  ฮาลองเบย-์ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย-์ถ ้านางฟ้า-กรุงฮานอย                                                  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือ

ล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮา
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ลองเบย ์อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย ์น้ันตามนิทานปรมัปราของชาวเวียดนาม ไดก้ล่าวถึงมงักรโบราณซ่ึงเคย

รอ่นมาลงในอ่าวน้ีเม่ือครั้งดึกด าบรรพ ์และช่ือของฮาลอง ก็แปลไดว้า่มงักรรอ่นลง เชิญท่านสมัผสัจากความ

งดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนท าใหไ้ดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์ารยเูนส

โกเ้ม่ือปี พ.ศ.2537 สมัผสัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีไดแ้ต่งแตม้ดว้ยเกาะหินปูนรูปรา่งแปลกตานับพนั

เกาะ สลบัซบัซอ้นเรียงตวักนัอยา่งสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ท่ีมีรูปรา่งแปลกตา ลกัษณะทัว่ไปของอ่าวฮาลองน้ัน

ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะน้อยจ านวนกวา่ 1,000 เกาะ และมีเน้ือท่ีกวา่ 4,000 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของอ่าวตงัเก๋ียของทะเลจีนใต ้น าท่านเขา้ชม ถ ้านางฟ้า ชมหินงอกหนิยอ้ยต่างๆ ภายในถ ้าท่ีประดบั

ตกแต่งดว้ยแสงสีสวยงาม หินแต่ละกอ้นจะมีลกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแต่ท่านจินตนาการ ชม กระชงัปลา ของ

ชาวประมงโดยจะสรา้งแพและกะชงัไวส้ าหรบัเล้ียง กุง้ หอย ปู ปลา เพ่ือใหนั้กท่องเท่ียวสามารถเลือกซ้ืออาหาร

ทะเลสดๆไดจ้ากท่ีน่ี 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียงบนเรือ ซ่ีฟู๊ด กุง้ หอย ท่ามกลางบรรยากาศ ลอ้มรอบภูเขา   
  สมควรแต่เวลาน าท่านเดินทางเขา้ฝ่ัง ท่าเรือ น าท่านเดินทางสู่กรุงฮานอย ระหวา่งทางเขา้จุดพกัรถ 
  ลองซิมกาแฟ G7 และ ศึกษาดูงานเก่ียวกบัไข่มุกฮาลอง  
เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร          
 ชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้า (Water Puppet Show) ศิลปะประจ าชาตเิอกลกัษณ์ของ ประเทศเวียดนาม 
  และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก ( เชิดจากในน ้าผสมผสานกบัเสียง
 บรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) น าเสนอเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั 
 ประเพณี วฒันธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย 

 
 
 
 
 

 พกั  SANTA BARBARA  HOTEL  ,  3+*** หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่าม ลาวไก-ซาปา-หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village –โบสถเ์ก่าซาปา-ตลาดชาวเขาซาปา                                                 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หลงัอาหาร เดินทางสู่ เมืองลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบาย-ลาวไก ( 40+245 Kmโดยใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม. ) เป็นทางด่วนสายใหม่พึ่งเปิดเม่ือเดือนกนัยายน 2546 ระหวา่งทางชมทศันียภาพขนุเขา ขมความ
งานของววิทุ่งนาขั้นบนัไดอนัไกลสุดลูกหูลูกตา 

เท่ียง          บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
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 หลงัอาหารเดินทางข้ึนสู่ เมือง ซาปา ระหวา่งท่านสามารถชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของขนุเขา ทะเลหมอก และ
นาขั้นบนัได ผา่นชนเผา่ต่างๆสองขา้งทาง  และสัมผสักบัอากาศหนาวเยน็สุดๆ ช่วงหนา้หนาวของซาปาจะมี
โอกาสไดช้มและสัมผสัหิมะ เพราะซาปามีหิมะตกเกือบทุกปี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1 ชม.ไต่ระดบัความสูง 
คดเค๊ียวของเส้นทาง ตามไหล่เขา  เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  

 
 
 
 
 
 หมู่บา้นชาวเขาเผา่ ม้งด า หมู่บ้านชาวกลุ่มน้อย ชมนาขั้นบันไดของชาวเขาชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเขาใน

หมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได  อิสระชอ้ปป้ิงถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั ตลอดการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์อยา่งนาขั้นบนัไดกวา้ง
สุดลูกหูลูกตา อีกทั้งธารน ้าตกทอดยาวตดัผา่นหมู่บา้นสวยงามไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านชม โบสถ์เก่า สัมผสักล่ินอายสไตลฝ์ร่ังเศสใจกลางเมืองซา
ปา ไดเ้วลาอนัสมควรของน าท่านสู่ตลาดชาวเขาซาปา ชมวถีิชีวติความ
เป็นอยูข่องคนทอ้งถ่ิน จะมีชาวเขาเผา่ชนเผา่ต่างๆท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอยา่งมีสีสัน  และยงัต่างๆน าสินคา้มา
ขายท่ามกลางบรรยากาศท่ีหนาวเยน็และไอหมอก  ใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้ของฝากของทีระลึก 

ค ่า บริการอาหาร ค ่า ณ ภัตตาคาร  

 ที่พกั  HOLIDAY SAPA  ,  3+***หรือระดบัเดยีวกนั  
วนัที่สี่ ซาปา-เขาฮามลอง-น ้าตกซิลเวอร-์นัง่กระเชา้เคเบ้ิลคารข้ึ์นสู่จุดสูงสุดของประเทศเวียดนาม 

“ยอดเขาฟานซีปัน”ชมวิวยอดเขาฟานชีปัน-ลาวไก-ฮานอย  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมความสวยงามของ น า้ตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหล
เลาะลงมาจากหนา้ผาหิน ตั้งอยูริ่มถนนท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนตั้งแต่ไกล  
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 น าท่านสู่สถานีกระเชา้ นัง่กระเชา้ขา้มภูเขากวา่ 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ขา้มเทือกเขานอ้ยใหญ่
มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละล่องอยูร่อบๆชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุด
ชมววิในระดบัความสูง 3143 เมตร จุดท่ีไดรั้บการขนานมานวา่เป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทศัน์แบบพา
โนรามาพร้อมสัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดทั้งปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก ชมและถ่ายรูป

ไวเ้ป็นท่ีระลึก ณ พรมแดนเวียดนาม-จีน และ
เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ  ซ่ึงท่ีน่ีจะมีสินคา้มากมาย
ทั้งของเวยีดนามและจีน จนไดเ้วลาอนัสมควร 
น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองฮานอย ระหวา่งทางเชิญท่านพกัผอ่น ชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของขนุเขา ไร่นา 
และหมู่บา้นนอ้ยใหญ่ ตลอดสองขา้งทางตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง) 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ที่ร้านบุ๊ฟเฟต์นานาชาติ       

  พกั  SANTA BARBARA  HOTEL  3+ ***ดาว  หรือระดบัเดยีวกนั  
วนัที่หา้        นิงหบ์ิงห-์ล่องเรือฮาลองบก-ถ ้าต  ากก๊—ฮานอย-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าคณะ ล่องเรือพายล่องตามคลอง ซ่ึงสองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน ชม ทิวทศัน์อนังดงามเขียวจี  

         และบรรยากาศอนัแสนสดช่ืนระหวา่งทางไปชมถ ้าต่างๆจะผา่นนาขา้ว ซ่ึงมีอยูท่ ั้งสองขา้งทาง ถ า้ต าก๊ก 
         (TamCoc Cave) เป็นถ ้าท่ีมีหินงอกหินยอ้ยอนัน่ามหศัจรรย ์ซ่ึงซ่อนตวัอยูใ่นความลึกของเทือกเขาและ 
         ทะเลเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท าใหท่ี้น่ีมีภูมิประเทศท่ีราวกบัภาพวาด 

 
 
 
 

 
เท่ียง       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
บ่าย        น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมือง ฮานอย ระหวา่งทางเชิญท่านพกัผอ่น  
         ชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของขนุเขา ไร่นา และหมู่บา้นนอ้ยใหญ่ ตลอดสองขา้งทางตามอธัยาศยั  
                     (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมงคร่ึง)  น าท่านสู่ยา่นการคา้ใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets)   ให้
          เวลาท่านเดินเล่นชมบรรยากาศ ตวัเมืองเก่า  หรือเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ ในยา่นน้ี ซ่ึงถนน แต่ละ
   สายจะขายสินคา้เฉพาะอยา่ง เช่น ถนนผา้ ไหม ถนนฝ้าย ถนนกระดาษ ถนนเคร่ืองเงิน ถนนน ้าตาล  
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17.30 น. บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร  
 น าคณะเดินทางไปยงัสนามบินน่อยไบ เพื่อเตรียมตวับินกลบัประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ    
20.45 น.       ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG  565   
22.35 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในบริการ 

**************************************** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ -ฮานอย- กรุงเทพฯ /  
 ค่าท่ีพกั ระดบั 3 + 4 ดาว  4  คืน 
 ค่าภาษีสนามบิน และประกนัภยัการบิน 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนท่ีพกั โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
  ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินของเวยีดนาม 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวก 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อา

ประกนัภยั อายรุะหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของ
จ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกวา่ 85 ปี ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
× ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีท่ีท่านตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

× ค่าทิปคนขบัรถ / ไกดท์อ้ถ่ิน / หวัหนา้ทวัร์  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัคณะ  800 / ต่อ ท่าน /ตลอดทริป 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวดงักล่าว คือ  ร้านยา, ร้านเยือ้ไม้ไผ่, ร้านแกะสลกัหินหยก, ร้านขนม  
เป็น ต้นร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชมซึง่จะใช้เวลาร้านละประมาณ 20 นาที ซือ้หรือไม่ซือ้
ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ 

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก   10 ,000  บาท  หลงัจากท าการจอง 3 วนัท าการ 

 เม่ือจองทัวร์แล้วกรุณาแฟกซ์ ใบโอนมดัจ า 
 ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง Passport  มายงับริษทั    ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการ
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง   

*****  หมายเหตุ  ****  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป 
FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนดัหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ท่านจึงสามารส ารองยานพาหนะได ้

 *** หมายเหตุ *** 
  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ  การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการ

 บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้

 มอบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งน้ีการตดัสินใจ  ของหวัหนา้ทวัร์จะค านึงถึงผลประโยชน์

 ของหมู่คณะเป็นส าคญัเม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ 

 เรียบร้อยแลว้ 




