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เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงหบิ์งห-์จา่งอาน 

 4วนั 3คืน (การบินไทย TG) พกัซาปา 2คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ..เท่ียวสุดคุม้เวียดนามเหนือ โดยสายการบินไทย  

พกัโรงแรมเมืองตากอากาศซาปา เมืองแห่งขุบเขา พกั 2 คืนเตม็อ่ิม 

ล่องเรอืกระจาดจ่างอาน นิงห์บิงห์ มรดกโลกทางธรรมชาต ิ

บุฟเฟ่ตช่ื์อดงั SEN นานาชาตอ่ิิมอรอ่ย อาหารกว่า 200 ชนิด 

รวมคา่รถไฟไตเ่ขา้ เพื่อขึ้นกระเชา้ฟานซีปัน หลังคาอินโดจนี 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ+หมวกสุดเท่ เวียดนาม 

วนัที่ 1 กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา 

05.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์ายการบิน

ไทยแอรเ์วย ์ (TG) พบเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก (*บริการอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG560 (ใชร้ะยะเวลาใน

การเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 
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09.35 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมือง

หลวงของเวียดนาม  จะมีอายุครบ  1,000 ปีในปี  ค.ศ. 2010  ซ่ึงเมืองแหง่น้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์

ไดอ้ย่างเหนียวแน่น  ท่านไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส  ตึก  อาคารท่ีสําคญัต่าง  นําท่านชม จตัุรสับา

ดิงห ์สถานท่ีท่ีท่านโฮจิมินหไ์ดอ่้านคาํประกาศอิสรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรัง่เศส ในวนัท่ี 2 กนัยายน 

พ.ศ. 2488 (วนัชาติของเวยีดนาม) หลงัจากตกเป็นเมืองข้ึนของฝรัง่เศสอยู่ ถึง 48ปี ชม สุสานโฮจิมินห ์

ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของโฮจิมินห ์นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรบัอากาศท่ีขดัต่อความประสงคข์อง

ท่านท่ีตอ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ให ้เขา้ชมดา้นในทกุวนัจนัทรแ์ละวนัศกุร)์ นักท่องเท่ียวจะเดินเรียงแถว

เขา้คิวอย่างเงียบสงบและสาํรวม เขา้ไปคารวะศพภายในสุสานได ้โดยหา้มนํากลอ้งถ่ายรปู กระเป๋าสะพาย 

หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาดจากน้ันนําท่านชมทาํเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีรับรองแขก

บา้นแขกเมือง ทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงั มีทหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มีเชือกกั้นใหถ่้ายรปูไดใ้นระยะไกล ชม 

บา้นพกัโฮจมิินห ์ท่ีเคยพาํนักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนดว้ยเสาสงู 

ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชั้นบนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งทาํงาน และหอ้งนอน บา้น

จะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกบัเป็นตวัอย่างท่ีดี จนไดร้บัการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม 

จากน้ันนําท่าน ชมวัดเจดียเ์สาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวดัแห่งรัก สรา้งดว้ยไมท้ั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลัง

เดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่ในสระบวัขนาดกลางรูปส่ีเหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจา้แม่

กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พิเศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET อินเตอรบุ์ฟเฟตช่ื์อดงั 

  นําท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยู่ในเขต

จงัหวดัลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็น

ตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลกูผกัและผลไมเ้มืองหนาวท่ีสาํคญัของเวยีดนาม อีกทั้งยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขา

ท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธุ์มากท่ีสุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาขึ้ นเป็นเมืองตาก

อากาศของชาวฝรัง่เศส สมัยท่ีเวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดLove Market มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้พื้ นเมือง 

ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

 พกัท่ี Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา่ 

 วนัท่ี 2 ซาปา-หุบเขาปากมงักร-หมู่บา้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-นํ้าตกซิลเวอร-์ฟานซีปัน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 ท่านชม หมู่บา้นชาวเขากา๊ตกา๊ต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เกา่แก ่ของเมอืงซาปา ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม ชมไรน่า

ขั้นบันไดของชาวเขาซ่ึงปลูกกระจดักระจายไปทัว่ทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นําท่านเดินชมวิถีชีวิตและ

ความเป็นอยูข่องชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสินคา้พื้ นเมืองของท่ีระลึก ชมชีวิตพ้ืนถ่ินของชนเผ่าหลากหลาย 

โดยเฉพาะมง้ดาํและเผ่าเยา้แดง และเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมนํ้าตกกัต๊กัต๊ ท่ี

มีความสวยงามของซาปา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 หลังจากน้ันนําท่านไปนังรถไฟไต่เขาระยะทางประมาณ 2 กม. น้ีเป็นหน่ึงในรถไฟไต่เขาท่ียาวท่ีสุดใน

เวียดนาม ออกเดินทาง จากโรงแรม MGallery ในเมือง Sa Pa และไปท่ีสถานีรถเคเบิล Fansipan รถรางวิ่ง

ผ่านอุโมงคส์องแหง่และส่ีสะพานความเร็วสงูสุด 10เมตร/วนิาที บรรจุ 2,000 คนต่อชัว่โมงระยะเวลาการ

เดินทางสั้นลงเหลือเพียง 4 นาทีแทนท่ีจะใชเ้วลา 15-20 นาทีโดยรถยนต์ จากน้ันท่านสู่ฟานซีปัน 

ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 

3,143 เมตร จุดท่ีไดร้ับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้ม

สมัผสัอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทบัใจ จากน้ันนําท่านชม นํ้าตกซิลเวอร(์Silver 

Waterfall) เป็นน้ําตกท่ีมีความสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูง

ประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ําไหลลดัเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถ

เดินชมความสวยงามของน้ําตกตามชั้นต่างๆ เพ่ือเก็บภาพความประทบัใจ พรอ้มภาพท่ีระลึกบริเวณสะพาน

ชมววิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ สุดพิเศษ!! สุก้ีปลาแซลมอล 

 พกัท่ี Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 3 ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36 สาย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  นําท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

4 ชม.)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านชม กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม  นครหลวงเก่าแก่  ซ่ึงจะมีอายุครบ  1000 ปีในปี  ค.ศ. 

2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณไ์ด้

อยา่งเหนียวแน่น  ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส  ตึก  อาคารท่ีสาํคญัต่าง  ยงัคงเป็นการก่อสรา้งและนําท่าน

ชมรอบเมืองฮานอย บา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส จากน้ันนําท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมีชาวฮานอยและนักท่องเท่ียวมานัง่พกัผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งน้ี ชม

วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น

เอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของกรุงฮานอย นําท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจอยู่ท่ี ถนน 36 สาย จากน้ันชมการแสดง

ระบาํตุก๊ตาหุ่นกระบอกนํ้า ศิลปกรรมประจาํชาติ เอกลกัษณข์องประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก 

ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน้ํา แสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวในประวติัศาสตร ์ชีวิตประจาํวนั

ของชาวเวยีดนาม และตาํนานสถานท่ีสาํคญัต่างๆ ในกรุงฮานอย 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 พกัท่ี Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 4 ฮานอย-นิงหบิ์งห-์ล่องเรือจา่งอาน-กรุงเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําทุกทานเดินทางสู่นิงหบิ์งห ์เมืองมรดกโลก นําท่าน ล่องเรือจา่งอาน (นัง่เรือกระจาด) ซ่ึงเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวภูมิทศัน์ความงามทางธรรมชาติ ท่ีนักท่องเท่ียวใชเ้ป็นจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแห่ง
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หน่ึงในเวยีดนาม และจา่งอานยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น ฮาลองบก เน่ืองจากมีเขาหินปนูและถํ้าคลา้ยกบัท่ี

อ่าวฮาลอง เป็นระบบนิเวศท่ีสาํคญั มีพนัธุพื์ชหายากและสตัวป่์าสงวนอาศยัอยู่ เป็นจาํนวนมาก นําท่าน

ล่องเรือชมบรรยากาศผ่านถํ้า ธรรมชาติภเูขาหินปนู ชมทศันียภาพของภเูขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซอ้นสุดลกูหู

ลกูตา งามเกินบรรยาย และยงัเป็นท่ีถ่ายทาํภาพยนตร ์เร่ือง kong skull island II มีฉากใหนั้กท่องเท่ียวได้

ถ่ายภาพสุดคลอีูกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทานเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิานอย 

 เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG565 (ใชร้ะยะเวลาใน

การเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) (*บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ียว 

27-30 ธนัวาคม 2562 22,999 22,999 4,500 

28-31 ธนัวาคม 2562 22,999 22,999 4,500 

29 ธนัวาคม-1 มกราคม 2563 22,999 22,999 4,500 

30 ธนัวาคม-2 มกราคม 2563 22,999 22,999 4,500 

31 ธนัวาคม-3 มกราคม 2563 21,999 21,999 4,500 

ราคาเด็กทารก 

อายุต ํา่กว่า 2 ปี 
5,000 บาท 

ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตอ้งมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ ์ณ วนัเดินทางไปและกลบั 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่  

(แตส่ามารถเปล่ียนผูเ้ดินทางไดต้ามเง่ือนไของสายการบิน) 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ
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ราคาทวัร ์ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตามธรรมเนียม (ชาํระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี 

ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ณ สนามบินในวนัเช็คอิน  

สว่นคา่ทิปหวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลจากเมืองไทยแลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้ อเพลิง 

 คา่ท่ีพกัหอ้งคู ่ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

 คา่อาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่รถนําเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทวัร ์คา่ซกัรีด คา่มนิิบาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

 คา่ปรบั สาํหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรมั) 

 คา่ทาํหนังสือเดินทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชื้ อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 

 ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน 1,000 บาทตอ่ท่าน 

   ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 40 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนกาํหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าท่ีพกัและ

ตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ น 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้15วนั ก่อน

การเดินทาง 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 10 ท่าน ใน

กรณีน้ีบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไมว่า่เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ั้งหมด 
 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


