
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17726 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

โปรแกรมรายละเอยีด 

วนัแรก  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย - ซาปา   

10.00 
น. 

คณะพบกนัท่ีสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารขาออกระหวา่งประเทศ ประตู 9-10 เคาทเ์ตอร์สายการบิน AirAsia 

13.20 
น. 

ออกเดินทางสู่ฮานอย โดยเท่ียวบิน FD870 

14.50 
น. 

เดินทางถึง  สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
หลงัจากนั้น  น าท่านเดินทางข้ึนเหนือมุ่งหนา้สู่  เมืองซาปา  ซ่ึงตั้งอยู ่
ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดนจีนอยูใ่นเขตจงัหวดัลาว ไก 
ตวัเมืองตั้งอยูบ่นระดบัความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง  1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเยน็ตลอดปีท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวท่ีส าคญัของ
เวยีดนาม อีกทั้งยงัเป็นดินแดนแห่งขนุเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธ์ุ
มากท่ี สุดในเวยีดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาข้ึนเป็นเมืองตากอากาศ

ฮานอย ซาปา น่ิงบิ่งห์ 4วนั 3คืน 

Flight Arrive CNX - HAN FD870 13.20 – 14.50 น.  
Flight Departure HAN - CNX FD871 15.20 – 17.05 น. 
เวลา รายการเส้นทาง อาหาร B/L/D ทีพ่กั/โรงแรม 
D1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย - 

ซาปา   

 

✈ 
  

 
 

Sapa Central Hotel 
โรงแรมระดบั 3ดาว หรือเทียบเท่า D2 หมู่บา้นชาวเขากตักตั - น ้ าตกซิลเวอร์ - ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาดเมืองซาปา    

D3 เมืองซาปา - เมืองนิงห์บิงห์ - ท่าเรือจ่างอาน    Hoa Lu Hotel 
โรงแรมระดบั 3ดาว หรือเทียบเท่า 

D4 ฮานอย – ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย - ท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่ 

  ✈ 
 

รวมอาหารทั้งหมด 10 มื้อ 



ของชาวฝร่ังเศส...สมยัท่ี เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส (ระยะทาง   350 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 
เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Sapa central Hotel หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 
วนัทีส่อง  หมู่บ้านชาวเขากตักตั - น า้ตกซิลเวอร์ - ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาดเมืองซาปา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านชมหมู่บ้านชาวเขากตักตั  เป็นหมู่บา้น
ชาวเขาเผา่มง้เก่าแก่ แห่งเมืองซาปา  ซ่ึงอพยพมาจากทางตอนใตข้องประเทศ จีน
เม่ือนานมาแลว้  โดยชาวบา้นท่ีน่ี ยงัอนุรักษป์ระเพณี   วฒันธรรม และการ
ด ารงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไวอ้ยา่งเหนียวแน่น   เช่น นิยมแต่งกายดว้ยผา้ทอ มือ
สีด าหรือนา้เงินเขม้  และชมความสวยงามของทิวทศัน์นาขั้นบนัได   ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของเวียดนาม 

กลางวั
น 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านชมความสวยงามของ  น า้ตกซิลเวอร์  ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีความสูงประมาณ  100  เมตรไหลเลาะลงมาจากหนา้
ผาหิน  
จากนั้นท่านสู่สถานีกระเชา้ น่ังกระเช้า ขา้มภูเขากวา่ 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 
15 นาที ขา้มเทือกเขานอ้ย 
ใหญ่มากมายสู่เทือกเขา  ฟานซีปัน  ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอยละล่องอยู่
รอบๆชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมววิในระดบัความสูง 3143 เมตร จุดท่ี
ไดรั้บการขนานมานวา่เป็นหลงัคาแห่งอินโดจีน ดว้ย 
ทิวทศัน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดทั้งปี 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่  ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินคา้ทอ้งถ่ินและชม 
บรรดาเหล่าชาวเขา ท่ีไดเ้ดินทางมารวมตวักนัอยูท่ี่น่ี ดว้ยเคร่ืองแต่งกายประจ าเผา่ต่างๆ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั CHARM หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีส่าม  เมืองซาปา - เมืองนิงห์บิงห์ - ท่าเรือจ่างอาน 

เช้า 
 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์  เมืองเก่าแก่ ท่ีมีความโดดเด่นทาง
ธรรมชาติ มีพื้นท่ีชุ่มน ้าในอาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามวา่ ฮาลองบกเป็น
เมืองท่ีมีภูมิทศัน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน  
ท่ีราบต ่า และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอดจึงถือกนัวา่เป็นเมืองศกั ด์ิสิทธ์ิ 
คณะปฏิวติั ของโฮจิมินห์ ก็ไดเ้คยตั้งฐานทพัข้ึนท่ีน่ีเป็นแห่งแรกในการศึก เดียน
เบียนฟู 



เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านสู่ท่าเรือ จ่างอาน  เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้อง
สามเหล่ียมปากแม่น ้าแดง  ในจงัหวดันิงบ่ิงห์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีทั้งภูมิทศัน์อนั
งดงามของยอดเขาหินปูน แม่น ้าหลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจมอยูใ่ตน้ ้ า
และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จึงท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีงดงามน่าชม และยงัมี
ร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยใหเ้ห็นการตั้งถ่ิ นฐานของมนุ ษยส์มยัโบราณ ท า
ใหส้ถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและ
ธรรมชาติ การช่ืนชมทศันียภาพท่ีสวยงามในจ่างอานนั้น คือการล่องเรือเล็กประมาณล าละ  
4-5 คนเพื่อเขา้ไปเยีย่มชมจ่างอาน เรือแจวก็จะพาเราไปเยี ่ยมชมวดั หลงัจากนั้นก็จะพาเราไปลอดถ ้า มีทั้งหมด 49 ถ ้า ซ่ึงแต่ละ
ถ ้าจะมีช่ือแตกต่างกนัไปจะใชเ้วลาล่องเรือไปกลบัร่วมสองชัว่โมงเลย ทีเดียว จ่างอานยงัถูกเรียกวา่ ฮาลองบก เพราะท่ีน้ีมีเขา
หินปูนและถ ้าคลา้ยกบัท่ีอ่าวฮาลอง จงัหวดักวา่งนิงห์อีกดว้ย ระบบนิเวศของจ่างอานก็หลากหลายมีพนัธ์ุพืชหายากและสัตวป่์า
สงวนอาศยัอยู ่เป็นจ านวนมาก ในบริเวณเขตท่องเท่ียวจ่างอานยงัมีโบราณสถานระดบัชาติท่ีสวยงามแห่งหน่ึง ดว้ยนั้นคือ วดับ๋า
ยด่ิง วดัท่ีใหญ่และสวยท่ีสุดของเวยีดนาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOANG SON หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีส่ี่  ฮานอย – ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

เช้า 
 

 
 
 
 
เทีย่ง 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 
จากนั้น    น าท่านสู่ยา่นการคา้ใจกลางเมือง  ถนน 36 สาย (36 Old Streets) 
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ 
ในยา่นน้ีตามใจชอบ    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 
จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ บุฟเฟห์นานาชาติ SEN 
จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย 

15.20 
น. 

เดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยเท่ียวบิน FD871 

17.05 
น. 

ถึงเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ 

 



 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม 

 ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆตามรายการท่ีระบุไว ้

ราคาขาย 
ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี พกัเดี่ยว 

16 – 19 มกราคม 2563 16,600 บาท 19,600 บาท 4,000 บาท/ท่าน 

20 – 23 กุมภาพนัธ์ 2563 15,000 บาท 18,000 บาท 4,000 บาท/ท่าน 

19 – 22 มีนาคม 2563 15,000 บาท 18,000 บาท 4,000 บาท/ท่าน 



 รถปรับอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงินประกนัอุบติัเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

ประกนัภยั) 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าทปิไกด์จีนและคนขับท้องถิ่นรวมเป็น 1,200 บาท/ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ดุลพนิิจและความพงึพอใจในการ

บริการของท่าน 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งนอกเหนือรายการ 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และ กรุณาเตรียมเงินมัดจ า 12,000 บาท พร้อมกบัเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 1 

วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  30 วัน ท่านควรจดัเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด 

เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้

เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการล่าชา้ของสายการบินระหวา่งประเทศ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัร์ทั้งหมด 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทาง

ในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมอนุญาตใหมี้เขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุดคือ 3 คนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่และเพ่ิมเตียงเสริมให ้(Extra bed) 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple bed) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัเด่ียวและตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิดใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อน

เท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ 
ของสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะส มของโปรแกรม 

 

 



เง่ือนไขการเดินทาง 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการ

เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทวัร์ 

 หากบริษทัมีการยกเลิกการเดินทางจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ภายใน 30 วนัก่อนออกเดินทางและทางบริษทัจะคืนค่ามดัจ าท่ีท่านไดช้ าระหรืออาจ
เล่ือนการเดินทางซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งทางบริษทัและลูกคา้ 

 ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 15 วนัก่อนการเดินทางและทางบริษทัจะคืนค่ามดัจ าท่ีท่านไดช้ าระเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืน

มดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัไดท้ าการจ่ายคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อน

การจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 ในกรณีโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางตามสภาพการจลาจลในช่วงวนัหยดุเทศกาลของจีน หรือวนัเสาร์-อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรมตามท่ีเรียนเสนอ 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 
 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่าง ๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณา

ในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการ
กระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถ

ขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถ

เขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษทัได้

ท าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 หากวนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียง

เลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่ม

หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใด ๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้านเดินทาง

ต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการ

กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพ่ือ

ยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่ออกบตัรโดยสาร ท่านสามารถ

เปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

จริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่

ละคณะ 

 กรณีพาสปอร์ตต่างชาติท่ีตอ้งการเดินทางไปกบัทวัร์ **ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนินการเช็คเร่ืองการท าวซ่ีาในการเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง และหากมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบในส่วนนั้น ๆ ซ่ึงหากวนัเดินทางผูเ้ดินทางไม่ไดข้อวซ่ีา จะถือวา่เป็นความผิดของผูเ้ดินทางเองและจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 



 


