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เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 

4วนั 3คืน (THAI AIRWAYS) 
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เทีย่วเมอืงซาปาบรรยากาศขนุเขา...พักซาปา 2คนืเต็มอิม่ 
อาหารครบทกุมือ้-การบนิไทย น ้าหนักกระเป๋า 23 กก. 

วนัที1่ กรงุเทพ-ฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์ซาปา-ตลาดLove Market 
05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้4ประตู2 สนามบนิ

สวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินไทยแอรเ์วย  ์
เทีย่วบนิที ่TG560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุฮานอย หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นสูต่ัวเมอืงกรงุ
ฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม จะมอีายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึง่เมอืงแห่งนี้
ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนยีวแน่น ทา่นไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส 
ตกึ อาคารที่ส าคัญต่าง น าท่านชม จตัุรสับาดงิห  ์สถานที่ที่ท่านโฮจิมนิห์ไดอ้่านค า
ประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติ
ของเวยีดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ ถงึ 48ปี ชม สุสานโฮจมินิห  ์
ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจมินิห์ นอนสงบอยูใ่นโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดต่อ
ความประสงคข์องท่านทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ให ้เขา้ชมดา้นในทุกวันจันทรแ์ละวัน
ศกุร)์ นักทอ่งเทีย่วจะเดนิเรยีงแถวเขา้ควิอยา่งเงยีบสงบและส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายใน
สุสานได ้โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋า
สะพาย หรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาด
จากนั้นน าท่านชมท าเนียบประธานาธิบดี 
ปัจจุบันใชเ้ป็นที่รับรองแขกบา้นแขกเมือง ทา
ดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้
แต่มีเชือกกั ้นใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล ชม 
บา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพ านักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 
2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง ยกพืน้
ดว้ยเสาสงู ชัน้ล่างโปร่งไม่มผีนัง เป็นทีพั่กผ่อน
และตอ้นรับแขก ชัน้บนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้ง
ท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบงา่ย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอยา่งทีด่ ีจนไดรั้บ
การยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าท่าน ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว เรยีกอกี
ชือ่วา่วัดแหง่รัก สรา้งดว้ยไมทั้ง้หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสา
เดยีวปักอยูใ่นสระบัวขนาดกลางรูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แมก่วนอมิปางแสดง
อภนิหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั 
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  น าท่านเดินทางสู่เมอืงซาปา ซึง่ตั ้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้ับ
ชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมือง
ตั ้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 

1,650 เมตร จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ีจ่งึ
เป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคัญ
ของเวยีดนาม อกีทัง้ยังเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาที่
มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดใน
เวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงนีถ้กูพัฒนาขึน้เป็น
เมืองตากอากาศของชาวฝ ร่ัง เศส  สมัยที่
เวยีดนามเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 
245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่
จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

  พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที2่ ซาปา-หบุเขาปากมงักร-หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-น า้ตกซลิเวอร-์ฟานซปีนั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชมเมอืงซาปา เมอืงบนภูเขาทีเ่จา้อาณานคิมฝร่ังเศสสรา้งไวเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่น
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2465 ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเที่ยวซึง่ไดรั้บความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
เวยีดนาม ชมบรเิวณหุบเขาปากมงักร Ham rong mountain ซึง่ท่านจะได ้ชมทะเล
หมอกทีป่กคลมุท่ัวเมอืงซาปา ชมดอกไมเ้มอืงหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภเูขา
เล็กๆ กลางเมอืงซาปา มคีวามสงูประมาณ 150 เมตร น าท่านเดนิเทา้ขึน้ไปเทีย่วบนภูเขา
ลกู อันเป็นแหลง่ศกึษาหาความรูท้างธรรมชาตวิทิยาเพราะมพีชืพันธุไ์มน้านาชนดิทีห่ายาก
ตลอดจนไมด้อกเมอืงหนาวนานาพันธุส์วยสดงดงามมากในชว่งฤดูหนาว จากนัน้ขึน้ไปยัง
จุดชมววิสูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซ ึง่ท าเป็นบันไดสลับกับทางเดนิเทา้พื้นราบผ่านสวนหนิ
ธรรมชาตริูปร่างแปลกตาซึง่มอีายุนับพันปีส าหรับทางขึน้จุดชมววินั้นวกไปเวยีนมาคลา้ย
เดนิอยู่ในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมววิเพื่อถ่ายภาพของเมอืงซาปา รายลอ้มไปดว้ย
เทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 
3,148 เมตร สงูกวา่ภเูขาลกูใดๆ ในอนิโดจนี สายหมอกเริม่เคลือ่นตัวไปมาอยา่งชา้ๆ เมฆ
หมอกบดบังแสงอาทติยส์ภาพปรับเปลีย่นไปมาทุกๆ หา้นาที ววิหลังคาสแีดงของวลิล่า
คลาสสคิสไตลโ์คโลเนียลแบบฝร่ังเศส สลับกับสสีันของบรรดาบา้นเรอืนผูค้น โบสถค์รสิต์
ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่เบือ้งล่างถนนหนทางและทะเลสาปทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงซาปาชา่งเป็น
ภาพทีส่วยงามคุม้คา่จากการทีท่า่นไดม้าชม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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ท่านชม หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่ ของเมอืงซาปา ชมทวิทัศน์
อันสวยงาม ชมไรน่าข ัน้บนัไดของชาวเขา ซึง่ปลกูกระจัดกระจายไปท่ัวทัง้เขา สวยงาม
ดังภาพวาด น าท่านเดนิชมวถิีชวีติและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสนิคา้
พื้นเมอืงของที่ระลกึ ชมชวีติพื้นถิน่ของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผ่าเยา้
แดง และเลอืกซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ อกีหนึ่ง

ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงซาปา จากนั้นน าท่านชม น า้ตก
ซลิเวอร ์(Silver Waterfall) เป็นน ้าตกที่มคีวามสวยงาม และสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจนตัง้แตร่ะยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มี
หลาย ระดับชัน้ สายน ้าไหลลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม ทา่น
สามารถเดนิชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ตา่งๆ  เพือ่เก็บภาพความ
ประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชมววิ จากนัน้ท่านสูฟ่านซี

ปนั ท่ามกลางมวลเมฆหมอกทีล่อยละลอ่งอยูร่อบๆชมทัศนียภาพทีแ่สน
สวยงามบนจุดชมววิในระดับความสงู 3,143 เมตร จุดทีไ่ดรั้บการขนาน
มานว่าเป็นหลงัคาแห่งอนิโดจนี ดว้ยทวิทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้ม
สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ 
(ค่าใชจ้่ายในการขึน้กระเชา้เพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซปัีน ไม่รวมใน
คา่บรกิารทัวร)์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ!! สกุ ีป้ลาแซลมอล 

พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที3่ ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-ถนน 36สาย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าทา่นออกเดนิทางกลับสู ่กรงุฮานอยเสน้ทาง

เดมิ (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม.)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านกลับสู ่กรงุฮานอย เมอืงหลวง
ของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมีอายุ
ครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็น
เมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแหง่
นี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่าง
เหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ อาคารทีส่ าคัญตา่ง ยังคงเป็นการก่อสรา้ง
และน าท่านชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรอืนสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส จากนัน้  น าท่านไป
ชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ
นักทอ่งเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้  ชมวดัหงอกเซนิ อยูร่มิทะเลสาบคนื
ดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มสีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่ง
หนึง่ของกรงุฮานอย น าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่Delight Hotel Hanoi หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที4่ ฮานอย-นงิหบ์งิห-์ลอ่งเรอืจา่งอาน-กรงุเทพ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทุกทานเดนิทางสู่นิงห์บงิห์ เพื่อล่องเรอื
จ่างอาน (น ัง่เรอืกระจาด) ซึง่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวภูมทัิศน์ความงามทางธรรมชาต ิที่
นักท่องเที่ยวใช เ้ ป็นจุดหมายปลายทาง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งในเวยีดนาม และ
จา่งอานยังไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น ฮาลองบก 
เนื่องจากมเีขาหนิปูนและถ ้าคลา้ยกับทีอ่่าวฮา
ลอง เป็นระบบนเิวศทีส่ าคัญ มพัีนธุพ์ชืหายาก
และสัตวป่์าสงวนอาศัยอยู ่เป็นจ านวนมาก น า
ท่านล่องเรือชมบรรยากาศผ่านถ ้า ธรรมชาติ
ภเูขาหนิปนู ชมทัศนียภาพของภเูขานอ้ยใหญ่ 
สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา งามเกนิบรรยาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทานเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ 
นอยบ่าย  เพื่อ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ 
โดยสายบนิไทยแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ TG565 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 
ชัว่โมง) (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

19-22 เม.ย.61 13,900 13,900 3,500 

20-23 เม.ย.61 13,900 13,900 3,500 

26-29 เม.ย.61 13,900 13,900 3,500 

28 เม.ย.-01 พ.ค.61 15,900 15,900 3,500 

10-13 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500 

11-14 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500 

17-20 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500 

18-21 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500 

24-27 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500 

25-28 พ.ค.61 13,900 13,900 3,500 

26-29 พ.ค.61 15,900 15,900 3,500 

31 พ.ค.-03 ม.ิย.61 13,900 13,900 3,500 

07-10 ม.ิย.61 13,900 13,900 3,500 
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08-11 ม.ิย.61 13,900 13,900 3,500 

14-17 ม.ิย.61 13,900 13,900 3,500 

21-24 ม.ิย.61 13,900 13,900 3,500 

22-25 ม.ิย.61 13,900 13,900 3,500 

28 ม.ิย.-01 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500 

05-08 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500 

06-09 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500 

12-15 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500 

19-22 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500 

20-23 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500 

28-31 ก.ค.61 15,900 15,900 3,500 

02-05 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500 

09-12 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500 

10-13 ส.ค.61 15,900 15,900 3,500 

16-19 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500 

23-26 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500 

24-27 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500 

30 ส.ค.-02 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500 

06-09 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500 

07-10 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500 

13-16 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500 

20-23 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500 

21-24 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500 

27-30 ก.ย.61 13,900 13,900 3,500 

04-07 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

05-08 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

11-14 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

12-15 ต.ค.61 15,900 15,900 3,500 

13-16 ต.ค.61 15,900 15,900 3,500 

18-21 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

19-22 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

25-28 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

26-29 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์ JVN14 HANOI SAPZ JANG FAN 4D3N OCT18-TG-W41 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ขึน้กระเชา้ฟานซปัีน (คา่บัตรประมาณ 40 USD.)  

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 


