เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมถ้าเทียนกุง (ถ้านางฟ้า)
ล่องเรือฮาลองบก (นิงบิงห์) ชมถา้ ตามก๊ก
ชมการแสดงหุน่ กระบอกนา้ ศิลปะการแสดงพืนบ้านของชาวเวียดนาม
ช้อปปิง้ สินค้าพืนเมือง ของที่ระลึก ที่ตลาดกลางคืน ฮาลองเบย์ และถนน 36 สาย
เมนูพเิ ศษ ทานอาหารทะเลสดๆ พร้อมชิมไวน์ Dalat บนเรือ

กำหนดกำรเดินทำง : มีนำคม – กรกฎำคม
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮำนอย – ฮำลอง – ช้อปปิ้งตลำดกลำงคืน
10.30 น.
12.50 น.

14.45 น.

ค่ำ

(/-/-D)

คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อำคำรผู้โดยสำร ชั้น 4 ประตู
8 เคำน์เตอร์ Qเคำน์เตอร์สำยกำรบิน กำต้ำร์แอร์เวย์ (QR) เจ้ำหน้ำที่ของ
บริษทั ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน
เหิรฟ้ำสู่ กรุงฮำนอย โดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เ วย์ เที่ยวบิน ที่ QR 834
สะดวกสบำยกับสำยกำรบิน ระดับ 5 ดำว มีทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ท่ำนสำมำรถ
เลือกบริกำรดูหนัง, ฟังเพลง,เล่นเกมส์ ) (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง
/ ใช้เวลำบิน 1.50 ชั่วโมง )
ถึง สนำมบินนอยไบ กรุงฮำนอย หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮำลอง ดินแดนแห่ง
มังกรหลับใหลตั้งอยู่ในจังหวัดกว่ำงนิงห์ซึ่ งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทำงทิศเหนือใช้เวลำเดินทำงประมำณ
4 ชม โดยรถโค้ชปรับอำกำศ ระยะทำงประมำณ 180 กิโลเมตร ให้ท่ำนสัมผัสบรรยำกำศข้ำงทำง ชมวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่กำรเกษตรกรรมและนำข้ำวเขียวขจี
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่1) นำท่ำนชมวิถีชีวิตตอนกลำงคืนในย่ำนตลำดกลำงคืน ซึ่งมีกำร
เปิดร้ำนจำหน่ำยสินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึกที่น่ำสนใจ ที่พัก  Vanhai Hotel ( 3 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ

วันที่สอง ฮำลอง – ล่องเรืออ่ำวฮำลอง – ถ้ำเทียนกุง – หมู่บ้ำนชำวประมง – นิงบิงห์ (B-L-D)
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ

วันที่สำม
เช้ำ

กลำงวัน

 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื้อที่2)
เดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อ ล่องเรือ ณ อ่ำวฮำลอง หมำยถึงอ่ำวที่มังกรโบรำณเคยมำร่อนลงในอ่ำวนี้เมืองครั้งดึกดำ
บรรพ์ เชิญท่ำนสัมผัสจำกควำมงดงำมและสมบูรณ์ของอ่ำวฮำลองจนทำ
ให้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ จำกองค์กำรยูเนสโก้
เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสควำมมหัศจรรย์ของธรรมชำติ ที่ได้แต่งแต้มด้วย
เกำะหิน ปูน รูป ร่ำงแปลกตำนับพัน เกำะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกัน อย่ำง
สวยงำม ผ่ำนเกำะต่ำงๆ ที่มีรูปร่ำงแปลกตำ ลักษณะทั่วไปของอ่ำวฮำ
ลองนั้นประกอบไปด้วยเกำะเล็ก เกำะน้อยจำนวนกว่ำ 1,000 เกำะ และมีเนื้อที่ กว่ำ 4,000 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของอ่ำวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่ำนชม ถ้ำเทียนกุง ชมหินงอกหินย้อยต่ำงๆภำยในถ้ำ ที่ประดับ
ตกแต่งด้วยแสง สีสวยงำม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ำยกับสัตว์ตำมแต่ท่ำนจินตนำกำร ชม กระชังปลำ ของ
ชำวประมงโดยจะสร้ำงแพและกะชังไว้ สำหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเลือกซื้ออำหำร
ทะเลสดๆได้จำกที่นี่
 บริกำรอำหำรกลำงวัน บนเรือ (อำหำรซีฟู๊ด) (มื้อที่3) ท่ำมกลำงวิวทิวทัศน์ของอ่ำวฮำลอง
กลับขึ้นฝั่ง จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่นิงบิงห์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) ในอดีตกำลย้อนหลังจำกนี้พัน
กว่ำปี โดยระหว่ำงปี พ.ศ. 1511 ถึง พ.ศ. 1552 (รวม 41 ปีด้วยกัน) เมืองนิงบิงห์ เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนำม
ชื่อเดิมคือ อ.ฮวำลือ และมีชื่อเรียกว่ำ “กรุง ฮวำลือ” จนถึงปี พ.ศ.1552 จึงได้ย้ำยเมืองหลวงไปตั้งที่กรุงฮำนอย
โดยมีชื่อเรียกว่ำ กรุงมังกรเหิรฟ้ำ นั่นเอง
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่4)
ที่พัก  The Long Hotel (3 ดำว) หรือเทียบเท่ำ

นิงบิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตำมก๊ก – ฮำนอย - ทะเลสำบคืนดำบ – ช้อปปิ้ง 36 สำย –
กำรแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
(B-L-D)
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื้อที่5)
นำทำน เดินทำงสู ตำมกก (Tam Coc ) หมำยถึงถ้ำสำมถ้ำ ลงเรือพำยลองตำมแมน้ำ Hoang Long ในชวงแรก
ของกำรเดินทำงทำนจะไดชมทัศนียภำพ ภูเขำสอง ฝงแมน้ำซึ่งมี
ควำม ยำวหลำยกิโลเมตร Tam Coc ตำมตำนำน กลำววำถ้ำนี้ถูก
บรรจงสรำงโดยสำยลมและกระแสน้ำเมื่อครั้งน้ำทะเลยังทวมถึงซึ่ง
ยังคงมีรอยครำบน้ำปรำกฏเป็นหลักฐำน ภำพที่ปรำกฏในระหวำง
กำรเดินทำงหลำยทำนเปรียบเหมือน กุ ยหลินของจีน หรืออำวฮำ
ลองเบย เพลิดเพลิ น กับกำรนั่ง เรื อกระจำด ลองเรือ ผำนทองน้ ำ
สองขำงทำง เปนทุงนำขำว ยำมฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชำวไร ชำวนำ ให
เห็นอยำงเพลินตำ สลับกับทัศนียภำพของภูเขำนอยใหญสลับ ซับซ
อนรำวกับภำพสำมมิติ
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่6)
นำท่ำนเดินทำงสู่ตัวเมืองฮำนอย มีควำมหมำยว่ำ “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่ำน” ซึ่งหมำยถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่ำนตัว
เมืองฮำนอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนำม ตั้งอยู่ทำงเหนือของประเทศ มีประวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำ
2,000 ปี ช ม ทะเลสำบคื น ดำบ ทะเลสำบใจกลำงเมื องฮำนอย ทะเลสำบแห่ ง นี้มี ต ำนำนกล่ ำวว่ ำ ในสมัย ที่

ค่ำ

เวียดนำมทำสงครำมสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนำมได้สงครำมมำเป็นเวลำนำน แต่ยังไม่สำมำรถ
เอำชนะทหำรจำกจีนได้สักที ทำให้เกิดควำมท้อแท้พระทัย เมื่อได้มำล่องเรือที่ทะเลสำบแห่งนี้ ได้มีเต่ำขนำดใหญ่
ตัวหนึ่ง ได้ค ำบดำบวิเ ศษมำให้ พระองค์ เพื่อท ำสงครำมกั บประเทศจี น
หลังจำกที่พระองค์ได้รับดำบมำนั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครำมอีกครั้ง
และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้ำนเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครำมแล้ว พระองค์ได้นำดำบมำคืน ณ ทะเลสำบแห่งนี้ นำท่ำนข้ำม
สะพำนแสงอำทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลำงทะเลสำบคืนดำบ ชมวัด หง๊อกเซิน วัด
โบรำณ ภำยในประกอบด้วย ศำลเจ้ำโบรำณ และ เต่ำสต๊ำฟ ขนำดใหญ่ ซึ่งมีควำม
เชื่อว่ำ เต่ำตัวนี้ คือเต่ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อำศัยอยู่ในทะเลสำบแห่งนี้มำเป็นเวลำช้ำนำน จำกนั้นนำท่ำนเลือกซื้อของ
ฝำกและของที่ระลึกบริเวณ ถนนสำมสิบหกสำย ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง โดยถนนแต่ละสำยจะขำยของแตกต่ำงกัน
แยกประเภทได้ชัดเจน สำมำรถเดินซื้อกันได้อย่ำงจุใจ ร้ำนเหล่ำนี้จะมีท้งั ร้ำนของรัฐบำลและร้ำนของชำวบ้ำน นำ
ท่ำนชมกำรแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชำติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนำมและมีแห่งเดียวในโลก
ชมควำมสำมำรถในกำรเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจำกในน้ำผสมผสำนกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนำมและ
พำกย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องรำวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชำวเวียดนำม และบอก
กล่ำวถึงเมืองหลวงฮำนอย
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่7) ที่พัก  Sunny Hotel ( 3 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่

ฮำนอย – สุสำนลุงโฮ – วัดเจดีย์เสำเดียว – วิหำรวรรณกรรม – กรุงเทพ

เช้ำ

 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื้อที่8)
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ จ ตุรัส บำดิง ห์ บนถนนเดียนเบียนฟู ณ จัตุรัสแห่งนี้เ ป็นสถำนที่ที่โฮจิมินห์ได้อ่ำนค ำ
ประกำศอิสรภำพของเวียดนำมพ้นจำกฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2488 หลังจำกตกเป็นเมืองขึ้นของ
ฝรั่งเศสอยู่ถึง 48 ปี ที่ตั้งของอำคำรที่โดดเด่น สง่ำงำม คือ สุสำนโฮจิ
มินห์ ภำยในบรรจุศพอำบน้ำยำของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วใน
ห้องปรับอำกำศที่ขัดต่อควำมประสงค์ของท่ำนที่ต้องกำรให้เผำศพ (สุสำน
ประธำนำธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริกำรทุกวันจันทร์ และศุกร์ของสัปดำห์
และจะปิดบริกำรเพื่ออำบน้ำยำศพ ช่วงเดือนกันยำยน-พฤศจิกำยนของ
ทุกปี ไม่สำมำรถเข้ำชมภำยในสุสำนได้) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถว
เข้ำคิวอย่ำงเงียบสงบและสำรวม เข้ำไปคำรวะศพภำยในสุสำนได้ โดย
ห้ำมนำกล้องถ่ำยรูป กระเป๋ำสะพำย หรือกระเป๋ำถือเข้ำไปโดยเด็ดขำด
จำกนั้นนำท่ำนชมทำเนียบประธำนำธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้ำนแขกเมือง ทำด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มี
ทหำรเฝ้ำห้ำมเข้ำไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ำยรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วยบ้ำนพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่
ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้ำนพักสร้ำงด้วยไม้ทั้งหลัง จำกนั้นนำท่ำนชมวัดเจดีย์เสำเดียว ใช้เวลำเดินเท้ำเพียง 3
นำทีก็ถึงที่วดั แห่งนี้ เรียกอีกชื่อว่ำวัดแห่งรัก สร้ำงด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศำลำเก๋งจีนหลังเดียวขนำดเล็ก ตั้งอยู่บนต้น
เสำเดียวปักอยู่ในสระบัวขนำดกลำงรูปสี่เหลี่ยม ภำยในประดิษฐำนรูปเจ้ำแม่กวนอิมปำงแสดงอภินิหำรมี 10 กร
แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่ำง จำกนั้นถัดไปอีกเล็กน้อยนำท่ำนชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (ปิดทำกำรวันจันทร์
และวันศุกร์) ที่จัดแสดงชีวประวัติของโฮจิมินห์ ผสมผสำนกับวัฒนธรรมประเพณีและชำติพันธุ์วิทยำได้เป็นอย่ำงดี
จึงทำให้น่ำสนใจมำก นำท่ำนชม วิหำรวรรณกรรม วัดโบรำณ ที่มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนนับร้อยปี เป็น
มหำวิทยำลัยแห่งแรกและเป็นสถำนที่ใช้สอบจองหงวนในสมัย โบรำณ ภำยในวัดประกอบด้วยป้ำยหินประกำศ
รำยชื่ อผู้ สอบผ่ำนเป็น จองหงวน และมี ศำลเทพเจ้ำขงจื้อ และสำนุศิษย์ ปัจจุบัน เป็น วัดที่นักเรียนนัก ศึก ษำ

(B-L-)

กลำงวัน
16.20 น.
18.20 น.

เวียดนำมมำขอพรในกำรสอบ
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่9)
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนอยไบ เพื่อเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ
เดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน กำต้ำร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835
สะดวกสบำยกับสำยกำรบิน ระดับ 5 ดำว มีทีวีส่วนตัวทุกทีน่ งั่ (ท่ำนสำมำรถเลือก บริกำรดูหนัง, ฟังเพลง,เล่น
เกมส์ ) ( บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้เวลำบิน 2 ชั่วโมง )
ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

ข้อควรควรทรำบ : สำหรับท่ำนที่ตอ้ งออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยขำยก่อนทำกำรออก ตัว๋ เนือ่ งจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ
อัตรำค่ำบริกำร

วันเดินทำง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

มีนำคม : 26 - 29
เมษำยน : 21 - 24
พฤษภำคม : 19 - 22 วันวิสำขบูชำ!!
มิถุนำยน : 9 - 12
มิถุนำยน : 23 - 26
กรกฏำคม : 7 - 10
กรกฏำคม : 28 - 31

13,900 บำท
13,900 บำท
14,900 บำท
13,900 บำท
13,900 บำท
13,900 บำท
13,900 บำท

เด็กอำยุตำกว่
่ ำ 12 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่
มีเตียง+2 ผูใ้ หญ่

13,900 บำท
13,900 บำท
14,900 บำท
13,900 บำท
13,900 บำท
13,900 บำท
13,900 บำท

ไม่มเี ตียง+2 ผูใ้ หญ่

12,900 บำท
12,900 บำท
13,900 บำท
12,900 บำท
12,900 บำท
12,900 บำท
12,900 บำท

พักเดีย่ ว

3,000 บำท
3,000 บำท
3,000 บำท
3,000 บำท
3,000 บำท
3,000 บำท
3,000 บำท

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
• ค่ำตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ – ฮำนอย – กรุงเทพฯ // • ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง // • ค่ำโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่ำน) // • ค่ำอำหำร
ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร // • ค่ำพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงท่องเที่ยว ตำมที่ระบุในรำยกำร // • ค่ำประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บำท ใน
ระหว่ำงกำรเดินทำงทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีกำรตกลงไว้กับบริษทั ประกัน// • ค่ำมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย) // • ค่ำน้ำหนักสัมภำระขึ้น
เครื่องคนละ 20 กิโลกรัม // • ค่ำมัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง //
ค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
+ ค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้ำทัวร์ )
+ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ มินิบำร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พำหนะเดินทำงนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำรทัวร์
-ค่ำวีซ่ำของชำวต่ำงชำติ

กำรสำรองที่นั่ง
ส่งหนังสือเดินทำง พร้อมแจ้งชื่อนำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ชำระค่ำมัดจำท่ำนละ 5,000 บำท โอนเข้ำบัญชีในนำม เ พื่ อ น ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ธนำคำรกรุงไทย สำขำสรรพำวุธ เลขบัญชี 180-0-01940-8 / ธนำคำรกสิกไทย สำขำบำงนำ เลขบัญชี 056-2-23573-8 กรุณำ Fax สลิป
กำรโอนเงิน /ระบุชื่อ นำมสกุล /เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่โทร. 02-398-0115 ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 15 วัน
เอกสำรเดินทำง
1.หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (นับจำกวันเดินทำง)
2.หนังสือเดินทำงควรมีหน้ำว่ำง ๆ สำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
4.กรุณำส่งเอกสำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วัน
หมำยเหตุ
1. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจ
คนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง
2. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษทั ฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุด
งำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่ ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
4. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 20 ท่ำน ทำงบริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง
6. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ
3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำงโรงแรมอำจจะไม่มหี ้องพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1
เตียงพับเสริม
7. กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
*** ในกรณีที่ลกู ค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิน้ ***

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงือ่ นไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นทีพ่ อใจแล้วจึงวำงมัดจำเพือ่
ประโยชน์ของท่ำนเอง***

