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บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จ้ากัด
BEE HAPPY TRAVEL CO., LTD
ใบอนุญาตนาเที่ยวเลขที่ 11/06091

48/5-6 อาคาร Space 48 ชั้น 6 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 02 – 2774429 Fax. 02 -2774492 มือถือ. 081-910-0921 www.beehappytravel.net

ซินจ่าว... เวียดนามเหนือ สัมผัสยอดเขาที่สูงที่สุด ในแถบประเทศอินโดจีน
“หลังคาแห่งอินโดจีน” นั่งกระเช้าฟานซีปัน ชมยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan)
เมืองซาปา หมู่บ้านกัต กัต น้าตกซิลเวอร์ ประตูสวรรค์ เมืองเลากาย
กรุงฮานอย สุสานลุงโฮ บ้านพักลุงโฮ เจดีย์เสาเดียว
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เดินทาง...เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น! 16,900 บาท

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย - เมืองเลากาย - เมืองซาปา

05.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 2 – 3

07.45น.
09.35น.

เที่ยง
บ่าย

เย็น

โซน D เคาน์เตอร์ของ สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 650
 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ ง
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับกระเป๋าและสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางมุ่งสู่ เมืองเลากาย
ระหว่างทางชม ทัศนียภาพของชนบทเวียดนาม ที่ยังคงสภาพของธรรมชาติ ไร่นาที่สมบูรณ์และสวยงาม
 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านชม เมืองเลากาย เป็นเมืองที่มีพรมแดนของประเทศเวียดนาม และ พรมแดนติดกับชายแดน
ของประเทศจีน ในบริเวณนี้ถูกแบ่งโดย แม่น้าแดง แต่เชื่อมต่อกันโดย สะพานคอนกรีต อันเป็นเส้นทาง
สาคัญของติดต่อค้าขายพรมแดน ระหว่าง 2 ประเทศ มีหลักเขตเวียดนาม – จีน ที่เลากายแห่งนี้ อิสระให้
ท่านถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา จากนั้น นาท่านเดินทางขึ้นสู่ เมืองซาปา ในอดีตซาปายังเป็น
เมืองที่ขึ้นชื่อ และนิยมของชาวฝรั่งเศส ที่ใช้เป็นเมืองพักต่างอากาศ เมื่อสมัยที่มาอยู่ในประเทศเวียดนาม
 บริการอาหารเย็น

 น้าท่านเข้าสู่ที่พัก Sunny Sapa Hotel, Bamboo Sapa Hotel

หรือเทียบเท่า
หลังอาหาร อิสระท่านชมเมืองซาปา เป็นเมืองสงบเล็กๆ อากาศที่เย็นสบาย ของช้อปปิ้งราคาถูกมากมาย

วันที่สอง

หมู่บ้านชาวเขา CAT CAT – น้าตก CAT CAT – นั่งกระเช้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา CAT CAT เป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อย มีการแสดงเต้นราแบบ
ชาวม้ง ดูนาขั้นบันไดของชาวเขา ระหว่างทาง ชมบ้านชาวม้ง มีของที่ระลึกขายมากมาย ที่ทาด้วยฝีมือ
ชาวบ้าน เดินเที่ยวชมประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง (เที่ยวแบบไม่เร่งรีบ) ท่านจะได้ชม น้าตก CAT CAT ที่
สวยงามอีกแห่งหนึ่งของซาปา อยู่ระหว่างตรงกลางหมู่บ้าน เป็นน้าตกสวยที่อยู่ท่ามกลางแมกไม้ และ
หุบภูเขา อิสระท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก ท่านได้เที่ยวตังแต่หน้าหมู่บ้าน และ ออกทางด้านหลังหมู่บ้าน

BEE HAPPY TRAVEL

Tel. 02-277-4429

Page 3

เที่ยง
บ่าย

เย็น

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

พิเศษสุด!!! มีมอเตอร์ไซด์รับท่าน ไปส่งถึงรถบัสหมู่บ้าน ท่านจะได้เที่ยวครบรอบหมู่บ้าน ไม่ต้องปีนขึ้น
บันได (ขึ้นทางเดิมที่ท่านลงมา เพราะทางเดิมนั้น ปีนขึ้นจะยากและเหนื่อยมาก หรือ กรณีไปแล้วไม่ลง
หมู่บ้านสามารถรออยู่หน้าหมู่บ้าน หรือ นอนพักรอที่โรงแรม ก็เสียดายเงินเปล่าๆ หากไปถึงซาปาแล้ว
ไม่ได้เที่ยว)
 บริการอาหารเที่ยง ด้วยเมนู... สุกีปลาสเตอร์เจียน + น้าจิมสุกีรสเด็ด
นำท่ำนขึ้นกระเช้า เพื่อเดินทำงขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan) ถือได้ว่าเป็น ยอดเขาที่สูงที่สุด
ในแถบประเทศอินโดจีน จนได้สมญานามว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” คือ มีความสูง ถึง 3,143 เมตร
จากระดับน้าทะเล ชม ยอดเขาฟานซีปัน จึงมีความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการจะเดินทางไปให้ถึง
สักครั้งในชีวิต อิสระให้ท่ำนเที่ยวเดิน ชม เก็บภำพอย่ำงจุใจ จนได้เวลำสมควร เดินทำงกลับสู่ เมืองซำปำ
 บริการอาหารเย็น ในบรรยำกำศดี๊ดี พร้อมจิบไวน์ดาลัด ในวันที่อำกำศหนำวเย็น แบบสบำยๆ
หลังอำหำร อิสระท่ำนชมเมืองซำปำ เป็นเมืองสงบเล็กๆ อำกำศที่เย็นสบำย ของช้อปปิ้งรำคำถูกมำกมำย
จะมีสินค้ำพื้นเมืองนำนำชนิดจำกชำวเขำ ท่ำนจะได้พบกับนักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก กับบรรยำกำศยำมเย็น
สบำยๆ
 น้าท่านเข้าสู่ทพี่ ัก Sunny Sapa Hotel, Bamboo Sapa Hotel หรือเทียบเท่า
น้าตกซิลเวอร์ – ฮานอย
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ น้าตกซิลเวอร์ (Thac Bac) เป็นน้าตกที่มีความงดงามตามธรรมชาติ บริเวณริมถนน
มีความสูงกว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหิน สร้างความสวยงาม และความประทับใจ
เราสามารถเดินขึ้นบันได ที่เลียบขึ้นไปตามไหล่เขา ให้เวลาท่านเก็บภาพถ่ายไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา
นาท่านอาลาเมืองซาปา เพื่อเดินทางเข้าสู่ กรุงฮานอย
 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย บนเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์เปิดใหม่ ที่มีวิวสวยงาม ทั้งวิวนาขั้นบันได ภูเขา
แม่น้า เรือกสวน ไร่นา ตลอดเส้นทาง ซึ่ง กรุงฮานอย นั้น เป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือ ของ
ประเทศเวียดนาม มีทัศนียภาพที่งดงาม เนื่องจากมีทาเลที่ตั้ง อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้าแดง ผู้ที่มาเยือนฮานอย
เป็นครั้งแรกอาจพบว่า ที่นี่เป็นเมืองที่ดูวุ่นวาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความเร่งรีบเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
ที่แฝงอยู่ของเมืองนี้ ใช้เวลาในการเดินทาง จากเมืองซาปาถึงกรุงฮานอยนั้น ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
(ระหว่างทาง...พักเบรคบริการด้วย กาแฟ ขนม น้าดื่ม โค้ก)
 บริการอาหารเย็น

 น้าท่านเข้าสู่พัก Larosa Hotel
BEE HAPPY TRAVEL
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วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

จัตุรัสบาดิ่ญ – สุสานลุงโฮ – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอำหำร
นาท่านชม จัตุรัสบาดิ่ญ เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียง แห่งหนึ่งในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็นสถานที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยเป็นสถานที่ ที่ท่านประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม ได้อ่านคา
ประกาศอิสรภาพของเวียดนาม เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง จัตุรัสแห่งนี้
ตั้งชื่อตามเหตุการณ์จลาจลบาดิ่ญ เกิดขึ้นในเวียดนาม ปี ค.ศ. 1886 - 1887 ทั้งยังเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ
สาคัญหลายแห่ง เช่น ทาเนียบประธานาธิบดี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการวางแผนและลงทุน
รวมถึงอาคารสภาแห่งชาติหลังใหม่ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงของ
กรุงฮานอย ส่วนด้านหลังนั้น จะเป็น สุสานลุงโฮ ภายในบรรจุร่างรัฐบุรุษอาวุโส อดีตท่านประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ายาเป็นอย่างดี อยู่ในโลงแก้ว ภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ :
สุสานโฮจิมินห์ จะปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ ตลอดทั้งเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายนของทุกปี
แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) และ นำท่ำนชม บ้านพักลุงโฮ หรือ บ้านหลังสุดท้ายประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ซึ่งในครั้งหนึ่ง ใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม จากนั้น นาท่านชม เจดีย์เสาเดียว
ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่งดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว กลางสระบัว เป็นที่เคารพสักการะ
ของชาวเวียดนาม จนได้เวลาสมควร
 บริการอาหารเที่ยง ด้วยเมนู... บุปเฟ่ต์ ร้าน Sen อาหารเวียดนามแท้ กว่า 100 ชนิด
นาท่าน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย (ย่านเมืองเก่า) ชมถนนสำยโบรำณที่ในอดีต มีกำรแบ่งกำรค้ำขำยสินค้ำ
แต่ละชนิดอยู่ในแต่ละซอย ก็ยังเป็นแหล่งค้ำขำย ทั้งเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งของชำวเวียดนำม และ
ชำวต่ำงชำติ อำทิเช่น กระเป๋ำเป้ รองเท้ำ เสื้อผ้ำ ขนม กำแฟ ของที่ระลึก เครื่องประดับ และอีกมำกมำย
สมควรแก่เวลำ จำกนั้น นำท่ำนอำลำ กรุงฮานอย นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
 บริการอาหารเย็น ด้วยเมนู... เฝอ (อาหารเวียดนามที่ติดอันดับอาหารโลก)

20.45น.

เหินฟ้ำกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 565
 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

22.35น.

เดินทำงถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***
โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่างการ เดินทาง เพื่อความเหมาะ
และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ ฯลฯ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง
ก่อนท้าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบิน อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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*** สาคัญที่สุด ****
ทริปนี้เที่ยวอย่างเดียว ไม่เข้าร้านยาจีน, ไม่เข้าร้านหยก, ไม่เข้าร้านไข่มุก, ไม่เข้าร้านเยื่อไผ่, ไม่เข้าร้านขาย
เหล้า + ขนม ซึ่งราคาแพงกว่าท้องตลาด เหมือนทัวร์เวียดนามราคาถูกทั่วไป เนื่องจากจะทาให้ท่านเที่ยว
ไม่สนุก และ เก็บโปรแกรมแบบเร่งรีบ จะทาให้ท่านเหนื่อย และ ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย
ลักษณะทริปเที่ยว : ชมธรรมชาติ อากาศเย็นสบายๆ ชมนาขันบันได หมู่บ้านชาวเขา น้าตก ภูเขา
เส้นทาง :
เดินทางใช้ ถนนไฮเวย์ใหม่ วิวสองข้างทางสวย ทังภูเขา แม่น้า
พิเศษสุด :
นั่งกระเช้าฟานซีปัน ชมยอดเขาฟานซีปัน(Fansipan ) สัมผัสยอดเขาที่สูงที่สุด “หลังคาแห่งอินโดจีน”
อาหารพิเศษ :
บริการพิเศษ :
ช้อปปิ้ง :
ไกด์ท้องถิ่น :
หัวหน้าทัวร์ :
รถบัส :
จ้านวนคน / กรุ๊ป

SEN บุบเฟ่ต์อาหารเวียดนาม กว่า 100 ชนิด , สุกีปลาสเตอร์เจียน
มอเตอร์ไซด์ส่งท่าน จากท้ายหมู่บ้านกัต กัต ถึงรถบัส
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สินค้าราคาถูกที่ เมืองซาปา และ กรุง ฮานอย
พูดภาษาไทย ยินดีดูแลทุกๆ ท่าน ทุกจุดท่องเที่ยว และ ตลอดการเดินทาง
ยินดีดูแลทุกๆ ท่าน ทุกจุดท่องเที่ยว และ ตลอดการเดินทาง
ใช้รถบัสปรับอากาศ 45 ที่นั่ง แบบสบายๆ (ใช้รถ 45 ที่นั่ง กรณีคณะ 20 ท่านขึนไป)
ออกเดินทาง จ้านวน 16 – 24 ท่าน โดยประมาณ

อัตราค่าบริการ
เดือน
มิถุนายน

วันที่เดินทาง
14 - 17 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61
กรกฏาคม
27 - 30 ก.ค. 61
ตุลาคม
12 - 15 ต.ค. 61
20 - 23 ต.ค. 61
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 61
ธันวาคม
5 - 8 ธ.ค. 61
7 - 10 ธ.ค. 61
ส่งท้ายปีเก่า... ต้อนรับปี 2562 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค.62
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ราคา
16,900 (บิน TG)
16,900 (บิน TG)
17,900 (บิน TG)
17,900 (บิน TG)
17,900 (บิน TG)
16,900 (บิน TG)
17,900 (บิน TG)
17,900 (บิน TG)
19,900 (บิน TG)

พักเดี่ยวเพิ่ม
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
Tel. 02-277-4429
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ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบตั๋วโปรโมชั่น บริษัทฯจะท้าการจองตั๋วโดยสาร เมื่อท่านจองและช้าระมัดจ้า
และเนื่องจากตั๋วเป็นแบบตั๋วโปรโมชั่น เงื่อนไข คือ ไม่คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินทุกกรณี หากท่านยกเลิกการเดินทาง

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้ว
จึงวางเงินมัดจ้าค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง***

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

 หนังสือเดินทำง ที่มีวันกำหนดอำยุใช้งำน เหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (นับจากวันสิ้นสุดการเดินทางทริปนี้)
 หนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตรา อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
อัตรานี้รวม :
1.ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ แบบชั้นประหยัด (กรุงเทพฯ – ฮำนอย – กรุงเทพฯ)
2. ค่ำอำหำร และ เครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรำยกำร
3. ค่ำโรงแรมที่พัก

3

คืน (ห้องละ 2 ท่ำน / 3 ท่ำน)

4. ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง (ท่ำนละไม่เกิน 30 กก.)
5. ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ได้ระบุไว้
6. มัคคุเทศก์คอยบริกำรตลอดกำรเดินทำง
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท และ อายุ 75 ปีขึ้นไป ประกัน 50% (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
8. ค่ำภำษีสนำมบินไทย
9. ค่ำภำษีสนำมบินเวียดนำม
อัตรานี้ไม่รวม :
1.ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และ ค่ำธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพำสปอร์ตต่ำงชำติ
2. ค่ำอำหำร และ เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
3. ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ำเดินทำง ที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
4. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์ ค่ำมินิบำร์ ฯลฯ
5. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และ ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องการเอกสาร)
6. ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เจ้าหน้าที่บริการ และหัวหน้าทัวร์ 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน
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หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
- ในกรณีที่สายการบิน มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชาระค่าใช้จ่าย
นั้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง
- ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อำจแก้ไขได้
- โปรแกรมกำรเดินทำง อำจมีกำรสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่ำงกำรเดินทำง เพื่อควำมเหมำะสม และ ยึดถือ
ประโยชน์ของลูกค้ำเป็นหลัก
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำย ในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำก ยำนพำหนะ ภัยธรรมชำติ กำรเมือง จรำจลประท้วง
คำสั่งของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และ อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้น
ทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกทำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำงๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงำน และ ตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญำใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำร
ลงนำม โดยผู้มีอำนำจของบริษัทฯ กำกับเท่ำนั้น
- รำคำดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะค่ำเงินบำท และ ค่ำน้ำมัน
ที่ไม่คงที่ เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือ ไม่เดินทำงพร้อมคณะ
ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำบริกำรคืนได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มเวลา เที่ยวไปกับ บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net

Tel .02 – 2774429

Facebook : บีแฮปปี้ทราเวล บีแฮปปี้ทราเวล
ผึงดาว : มือถือ 081 – 9100921 (Line ID : kanlayadao)
ผึ้งติ๊ก : มือถือ 092 – 4269141 (Line ID : nutuktik_tour)
ผึ้งโอ : มือถือ 082– 7052673 (Line ID : mr.09999)
Line@ : @Bee Happy Travel
BEE HAPPY TRAVEL
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