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วนัที ่1  กรงุเทพ-ฮานอย-ฮาลอง 
04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชีย (FD) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก 

06.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบนิแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD642 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

08.20 น. เดนิทางถึงสนามบนิกรุงฮานอย หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสูต่ัว
เมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเกา่แก ่ซึง่จะมีอายคุรบ 1,000 ปี ใน 
ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  ซึ่งเมืองแหง่นี้ยังคงรักษา
ความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น  น าท่านสู ่จตัุรสับาดงิห ์ ณ จัตรัุสแหง่นี้เป็น
สถานทีท่ีท่า่นโฮจมิินหไ์ดอ้่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จากฝร่ังเศส ในวันที ่2 

กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยูถ่งึ48ปี ทีต่ัง้ของอาคารทีโ่ดด
เดน่ สง่างาม ชม สุสานโฮจมินิห ์ภายในบรรจศุพอาบน ้ายาของโฮจมิินห ์นอนสงบอยูใ่น
โลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทีข่ัดตอ่ความประสงคข์องท่านทีต่อ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ให ้
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เขา้ชมดา้นในทกุวันจันทร์และวันศุกร์) นักทอ่งเทีย่วจะเดนิเรียงแถวเขา้ควิอย่างเงียบสงบ
และส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มน ากลอ้งถา่ยรูป กระเป๋าสะพาย หรือ
กระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาด จากนั้นน าทา่นชม ท าเนยีบประธานาธิบด ีปัจจบัุนใชเ้ป็นที่
รับรองแขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสเีหลืองทัง้หลัง มีทหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่ีเชอืกกั้น

ใหถ้า่ยรูปไดใ้นระยะไกล และตอ่ดว้ย บ้านพกัโฮจิมนิห ์ทีเ่คยพ านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 
2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้้งหลัง ยกพืน้ดว้ยเสาสงู ชัน้ลา่งโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่
พักผอ่นและตอ้นรับแขก ชัน้บนสดุเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรียบง่าย 

สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ด ีจนไดรั้บการยกย่องเป็นบิดาของประเทศ
เวียดนาม จากนั้นน าทา่น ชมว ัดเจดยี์เสาเดียว เรียกอีกชือ่ว่าวัดแหง่รัก สรา้งดว้ยไมทั้้ง
หลัง เป็นศาลาเกง๋จีนหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นตน้เสาเดยีวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลาง

รูปส ีเ่หลีย่ม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภนิิหารมี 10 กร แตล่ะมือถอืของ
มงคลรวม 8 อยา่ง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET อนิเตอรบ์ุฟเฟตช์ื่อดงั 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสูเ่ม ืองฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมทวิทัศน์สองขา้งทางที่เป็น
หมู่บา้นสลับกับทอ้งนาทีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดูกาล อา่วฮาลองย์ ในปี ค.ศ.1994 องคก์าร
UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชม. โดยรถ

โคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวิถี
ชวีิตความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้ว  (ระหว่างการเดนิทางแวะรา้นคา้อิสระพักผอ่น
คลายอิริยาบถ หรือเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไป ช้อบป้ิงที่ตลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 
  พกัที่ New Star Hotel หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที ่2  ฮาลองเบย-์ฮานอย 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นน าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรือ  เพื่อลอ่งเรือชมความงาม
ตามธรรมชาต ิทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดยจิต
กรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1969 

เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก 
อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือ
ทา่นจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทัง้เกาะหมา เกาะ
แมว เกาะไกช่น ฯลฯ น าทา่นชม ถ า้นางฟ้า ชมหินงอกหนิยอ้ย

มากมาย ลว้นแตส่วยงามและน่าประทับใจยิง่นักถ ้าแหง่นี้เพิง่ถูก
คน้พบเมื่อไม่นานมานี้ ไดม้ีการประดับแสงสตีามผนังและมุมตา่ง ๆ ในถ ้า ซึ่งบรรยากาศ
ภายในถ ้าทา่นจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สริมเตมิแตง่โดยมนุษย์   แสงสทีีล่งตัว

ท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างตา่ง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค ้าฟ้าทัง้  4 เสา รูปปีกอินทรี 
รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซือ้ส ิน้คา้ทีร่ะส ึกต่างๆ ตาม
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อัธยาศัย แลว้น าทา่นชมหมูบ่า้นชาวเล ซึง่ชาวบา้นทีน่ี่สว่นใหญจ่ะมีอาชพีเลีย้งสัตว์ทะเล 
ชวีิตสว่นใหญข่องพวกเขาจะอยู่แตใ่นเรือ  เวลาทีม่ีเรือทอ่งเทีย่วผา่นเขา้มาพวกเขาก็จะน า
เรือของพวกเขาทีบ่รรทกุอาหารทะเลสารพัดชนิดทัง้กุง้  หอย ป ูปลา ฯลฯ  อยูเ่ต็มล าเรือ  
ซึง่ลว้นแตยั่งเป็นสดๆอยูทั่ง้นั้น คอยลอยเทยีบเขา้หาเรือนักทอ่งเทีย่วเพือ่ขายอาหารทะเล

ใหนั้กท่องเที่ยว   ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถเลอืกชนิดของอาหารทะเล แลว้ใหเ้ขาปรุงตาม
เมนูทีต่อ้งการได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมวิวทิวทศัน์ธรรมชาตอิย่างงดงาม และ

ใหค้ณะมเีวลาพกัผ่อนอยู่บนเรอื ภตัตาคาร 
เที่ยง จากนั้นน าทา่นกลับสู ่กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเกา่แก ่ซึ่งจะมีอายุ

ครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่เมืองแหง่

นี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น  ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร ั่งเศส 
ตกึ อาคารที่ส าคัญตา่ง ยังคงเป็นการกอ่สรา้งและน าทา่นชมรอบเมืองฮานอย บา้นเรือน
สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส จากนั้น  น าทา่น ไปชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจ

กลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทอ่งเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบริเวณริมทะเลสาบแหง่นี้  
ชม วดัหงอกเซนิ อยูร่ิมทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีส ี

แดงสดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึ่งของกรุงฮานอย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พกัที่ Delight Hotel หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที ่3  ฮานอย-ซาปา 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ทา่นเดนิทางสูเ่ม ืองซาปา ซึง่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลกั้บชายแดน

จนี อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตัง้อยู่บนระดับความสงูกว่าระดับน ้ าทะเลถงึ 1 ,650 

เมตร จงึมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จงึเป็นแหลง่ปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวที่ส าคัญ

ของเวียดนาม อีกทัง้ยังเป็นดินแดนแหง่ขนุเขาทีม่ีความหลากหลายของชาตพัินธุ์มากทีส่ ุด

ในเวียดนามอีกดว้ย ในอดตีเมืองนี้ถกูพัฒนาขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยที่

เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นขึน้ไปชมบรเิวณหุบเขาปากมงักร Ham rong mountain ซึง่ท่านจะได ้ชมทะเล
หมอกทีป่กคลมุท่ัวเมืองซาปา ชมดอกไมเ้มืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภเูขาเล็กๆ 

กลางเมืองซาปา มีความสงูประมาณ 150 เมตร น าท่านเดนิเทา้ขึน้ไปเทีย่วบนภเูขาลกู อัน
เป็นแหล่งศกึษาหาความรูท้างธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไมน้านาชนิดที่หายาก
ตลอดจนไมด้อกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในชว่งฤดหูนาว จากนั้นขึน้ไปยัง

จดุชมวิวส ูงสดุของภเูขาลูกนี้ ซึ่งท าเป็นบันไดสลับกับทางเดนิเทา้พืน้ราบผ่านสวนหิน
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ธรรมชาตริูปร่างแปลกตาซึง่มีอายุนับพันปีส าหรับทางขึน้จดุชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคลา้ย
เดินอยู่ในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพของเมืองซาปา รายลอ้มไปดว้ย
เทอืกเขาหว่างเหลีย่นเซิน่และเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซปัีน ความสงู 3,148 
เมตร ส ูงกว่าภูเขาลกูใดๆ ในอินโดจนี สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอยา่งชา้ๆ เมฆหมอ

กบดบังแสงอาทติยส์ภาพปรับเปลีย่นไปมาทกุๆ หา้นาท ีวิวหลังคาสแีดงของวิลลา่คลาสสคิ
สไตล์โคโลเนียลแบบฝร่ังเศส สลับกับสีสันของบรรดาบา้นเรือนผูค้น โบสถค์ริสตต์ั ้งเด ่น
เป็นสง่าอยูเ่บือ้งลา่งถนนหนทางและทะเลสาปทีต่ั ้งอยู่ใจกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพที่

สวยงามคุม้คา่จากการทีท่า่นไดม้าชม 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มีสนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นสนิคา้พืน้เมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 
   พกัที่ Holiday sapa Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที ่4  ซาปา-ฮานอย 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นชาวเขาก ัต๊ ก ัต๊ หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวิถชีวีิตความเป็นอยู่

ของชาวเขาในหมู่บา้นนี้และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได 

ออกเดนิทางสู่น ้าตกสีเง ิน เป็นน ้ าตกที่สวยงามที่ส ุดใน

เมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็น

ไดอ้ยา่งชัดเจนจากระยะไกล มีความสงูประมาณ 100 เมตร 

มีหลายระดับ สายน ้ าลัด เลาะตามหนา้ผาลงมาอย่า ง

สวยงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นออกเดนิทางกลับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

   พกัที่ Delight Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที ่5  ฮานอย-นงิหบ์งิห-์กรงุเทพ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทุกทานเดนิทางสู่นิงหบ์ิงห์ เพื่อลอ่งเรือชมฮาลองบก ผ่านชม ถ า้ตามกก๊ (Tam 

Coc) ตามก๊กหมายถงึถ ้าสามถ ้า ตามต านานกลา่วว่าถ ้านี้ถูกบรรจงสรา้งโดย สายลมและ

กระแสน ้า เมื่อครั้งทีน่ ้าทะเลยังทว่มถงึ ซึง่ยังคงมีรอยคราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐาน  น าทา่น
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ลงเรือพายลอ่งตามแม่น ้า Hoang Long ในชว่งแรกของการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพ

ของภเูขาสองฝ่ังแม่น ้า ซึง่มีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพทีป่รากฏในระหว่างการเดนิทาง

หลายทา่นเปรียบเหมือน  กุย้หลนิของจนี หรือ อา่วฮาลองเบย์ เพลดิเพลนิกับการ น ัง่เรือ

กระจาด ลอ่งผ่านทอ้งน ้ า ชมทัศนียภาพของภูเขานอ้ยใหญ ่สลับซับซอ้นสุดลูกหลู ูกตา 

สองขา้งทางเป็นทุง่นา ในยามทีข่า้วใกลจ้ะถึงเวลาเก็บเกีย่ว ทอ้งนาจะเป็นสเีหลอืงอร่าม

สวยงามเกนิบรรยาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าทกุทา่นแวะสักการะ วดั Baidinh ทีม่ีประวัตอัินยาวนานเกา่แก ่และมีชือ่เสยีงของ

ประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดินทางกลับสูเ่มืองฮานอย *

หากมีเวลาเหลอื น าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยูท่ี ่ถนน 36 สาย 

น าทานเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ  
20.50 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD645 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.55 ชัว่โมง) 

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

13-17 ม.ค.60 13,900 13,900 4,500 

24-28 ก.พ.60 13,900 13,900 4,500 

10-14 ม.ีค.60 13,900 13,900 4,500 

24-28 ม.ีค.60 14,900 14,900 4,500 

31 ม.ีค.-04 เม.ย.60 14,900 14,900 4,500 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ คา่ซักรีด คา่มินิบาร์ คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัล่ะ 150 ตอ่ทา่น/750 บาทตอ่ทปิ 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท พรอ้ม
กับเตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวร์ส ่วนทีเ่หลอืทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า  15 วัน ท่านควร
จัดเตรียมคา่ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่

พักและตั๋วเครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต  ิ
 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบัตรโดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 
 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทัวร์ทัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดคีนืเงินใหทั้ง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตสุดุวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ  
ก็ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืคา่ทัวร์ทัง้หมด 


