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มหศัจรรย ์ เวยีดนามเหนอื ซาปา-ฮานอย-นงิบงิห ์- ฮาลอง 4วนั3คนื 

* ไฮไลท ์!!  ลอ่งเรอือา่วฮาลองชมมรดกโลก-ลิ้มรสอาหารทะเล ชมนาขัน้บนัได 

หุบเขาปากมังกร-หมูบ่า้นชาวเขากัต๊กั๊ต-น้้าตกซลิเวอร-์เมืองนงิบิงห์ (ฮาลองบก)   

ถ้า้ตามก๊ก - ล่องเรอืกระจาด - ชอ้ปปิง้ถนน 36สาย  

พเิศษ... ชมการแสดงระบ้าหุน่กระบอกน้้า!!! 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 23-26 มถินุำยน 2561 

 

 

วนัแรก               สนำมบนิสวุรรณภูม ิ-ฮำนอย-ซำปำ-หมูบ่ำ้น

ชำวเขำกัต๊กัต๊-น  ำตกสเีงนิ 

 

05.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 2 เคำน์เตอร์ C 

สำยกำรบินไทย  

เพื่อท ำกำรเช็คอินและเตรียมตัวเดินทำง  

07.45 น.  ออกเดินทำงสู่กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม โดยสำยกำรบิน

ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG560 (ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำง

ประมำณ 1.50 ชั่วโมง) 

09.35 น.  เดินทำงถงึสนำมบนิกรงุฮำนอย หลังผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมือง

แล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำปำ ซึ่งตั งอยู่ทำงภำคเหนือของ

ประเทศเวียดนำมใกล้กับชำยแดนจีน อยู่ในเขต จังหวัดลำวไก 

ตัวเมืองตั งอยู่บนระดับควำมสูงกว่ำระดับน  ำทะเลถึง 1,650 เมตร 

จึงมีอำกำศ หนำวเย็นตลอดปีท่ีนี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้

เมืองหนำวท่ีส ำคัญของเวียดนำม อีกทั งยังเป็นดินแดนแห่ง

ขุนเขำท่ีมีควำมหลำกหลำยของชำติพันธุ์มำกท่ีสุดในเวียดนำม

อีกด้วย ในอดีตเมืองนี ถูกพัฒนำขึ นเป็นเมืองตำกอำกำศของชำว

ฝรั่งเศส สมัยท่ีเวียดนำมเป็นอำณำนิคมของฝรั่งเศส (ระยะทำง 

245 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชม.) 

 กลำงวัน    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนชำวเขำกั๊ต กั๊ต หมู่บ้ำนชำวเขำเผ่ำม้ง

ดำชมวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ ของชำวเขำในหมู่บ้ำนนี และชมแปลง

นำข้ำวแบบขั นบันได จำกนั นเดินทำงสู่ น  ำตกสีเงิน เป็นน  ำตกท่ี

มีควำมสวยงำมท่ีสุดในเมืองซำปำ ไหลจำกยอดเขำฟำนซีปัน 
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ซึ่งสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจนจำกระยะไกล  มีควำมสูง

ประมำณ 100 เมตร มีหลำยระดับ สำยน  ำลัดเลำะตำมหน้ำผำลง

มำอย่ำงสวยงำม จำกนั นน ำท่ำนอิสระช้อปปิ้งท่ี ตลำด Night 

Market มีสินค้ำให้ท่ำนเลือกช้อปปิ้งมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำ

พื นเมือง ของฝำก ขนม กระเป๋ำ รองเท้ำ ท่ำนสำมำรถช้อปปิ้งให้

อย่ำงจุใจ  

ค่ ำ            รบัประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

 

วนัที่สอง              ซำปำ-หบุเขำปำกมงักร-ฮำนอย-ทะเลสำบคนื

ดำบ-วดัหงอกเซนิ 

                            ถนน 36 สำย 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำ ท่ ำนขึ น ไปชมบริ เวณ หุ บ เข ำป ำกมั งกร  Ham Rong 

Mountain ซึ่งท่ำนจะได้ชมทะเลหมอกท่ีปก คลุมท่ัวเมืองซำปำ 

และสำมำรถชมดอกไม้เมืองหนำวนำนำพรรณอันสวยงำม บน

ภูเขำเล็กๆ กลำงเมืองซำปำ ท่ีมีควำมสูงประมำณ 150 เมตร น ำ

ท่ำนเดินเท้ำขึ นไปบนภูเขำอันเป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้ทำง

ธรรมชำติวิทยำ เพรำะมีพืชพันธุ์ไม้นำนำชนิดท่ีหำยำกตลอดจน

ไม้ดอกเมืองหนำวนำนำพันธุ์ ท่ีสวยสดงดงำมมำกในช่วงฤดู

หนำว ท่ำนสำมำรถเดินขึ นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขำลูกนี  

ซึ่งทำงขึ นจะเป็นบันไดสลับกับทำงเดินเท้ำพื นรำบ ส ำหรับทำง

ขึ นจุดชมวิวนั นวกไปเวียนมำคล้ำยเดินอยู่ในเขำวงกต ท่ำนจะ

ผ่ำนสวนหินธรรมชำติรูปร่ำงแปลกตำซึ่งมีอำยุนับพันปี จนถึงบน

จุดชมวิวเพ่ือถ่ำยภำพของเมืองซำปำ ท่ีรำยล้อมไปด้วยเทือกเขำ

หว่ำงเหลี่ยนเซิ่นและหำกมองไปไกลก็จะเห็นยอดเขำฟำนซีปัน 

ท่ีมีควำมสูง 3,148 เมตร สูงกว่ำภูเขำลูกใดๆ ในอินโดจีน สำย

หมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมำอย่ำงช้ำๆ เมฆหมอกบดบังแสงอำทิตย์

สภำพปรับเปลี่ยนไปมำทุกๆ ห้ำนำที วิวหลังคำสีแดงของวิลล่ำ

คลำสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดำ
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บ้ำนเรือน  ผู้คนโบสถ์คริสต์ตั งเด่นเป็นสง่ำอยู่เบื องล่ำงถนน

หนทำงและทะเลสำปท่ีตั งอยู่ใจกลำงเมืองซำปำ ช่ำงเป็นภำพท่ี

สวยงำมคุ้มค่ำแก้กำรมำเยือน  

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

น ำท่ำนออกเดินทำงกลับสู่ กรุงฮำนอย เส้นทำงเดิม (ระยะทำง 

245 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชม.) จำกนั นน ำท่ำน

ชม ทะเลสำบคืนดำบ ซึ่งเป็นทะเลสำบใจกลำงกรุงฮำนอย มักมี

ชำวฮำนอยและนักท่องเท่ียวมำนั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสำบ

แห่งนี  น ำท่ำนชม วัดหงอกเซิน อยู่ริม ทะเลสำบคืนดำบบนเกำะ

หยก ซึ่งเป็นเกำะเล็ก ๆ ในทะเลสำบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น

เอกลักษณ์ อย่ำงหนึ่งของกรุงฮำนอย จำกนั นอิสระให้ท่ำนเลือก

ซื อสินค้ำบนถนน 36 สำย ท่ีขำยสินค้ำหลำกหลำยประเภท ทั ง

ของท่ีระลึก ของกิน ของใช้ อำทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน 

เซรำมิก ภำพเขียน กระเป๋ำก๊อปปี้ยี่ห้อต่ำงๆ เช่น Samsonite, 

Kipling, Roxy, Billabong 

ค่ ำ            รบัประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

วนัที่สำม              ฮำนอย-เมอืงนงิบงิห์(ฮำลองบก) - ถ  ำตำมกก๊ - 

ลอ่งเรอืกระจำด 

                             เมอืงฮำลอง -โชวห์ุน่กระบอกน  ำ-ตลำดฮำลอง 

NIGHT MARKET 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่ำแก่ท่ีมีควำมโดดเด่นทำง

ธรรมชำติ มีพื นท่ีชุ่มน  ำในอำณำเขตอันไพศำลจนถูกขนำนนำม

ว่ำ “ฮำลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศน์แปลกตำ ทั งเทือกเขำ เนิน

เขำหินปูน ท่ีรำบต่ ำ และนำข้ำวล้อมรอบด้วยยอดเขำ99 ยอด จึง

ถือกันว่ำเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั ง

ฐำนทัพขึ นท่ีนี่เป็นแห่งแรกในกำรศึก เดียนเบียนฟูระยะทำง

ประมำณ 350 กิโลเมตร สนุกสนำนให้ท่ำนได้ ล่องเรือกระจำด 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีตั งอยู่ทำงตอนใต้ของสำมเหลี่ยมปำกแม่น  ำ
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แดง ในจังหวัดนิงบิงห์ เป็นพื นท่ีท่ีมีทั งภูมิทัศน์อันงดงำมของ

ยอดเขำหินปูน แม่น  ำหลำยสำยไหลลัดเลำะ บำงส่วนจมอยู่ใต้

น  ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผำสูงชัน จึงท ำให้สถำนท่ีแห่งนี 

งดงำมน่ำชม และยังมีร่องรอยทำงโบรำณคดีท่ีเผยให้เห็นกำรตั ง

ถิ่นฐำนของมนุษย์สมัยโบรำณ ท ำให้สถำนท่ีแห่งนี ได้รับกำรขึ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ กำรล่องเรือ

ท่ำนจะได้สัมผัสสำยธำรแห่งธำรำท่ีไหลเย็น ในช่วงแรกของกำร

เดินทำงท่ำนจะได้ชมทัศนียภำพของภูเขำสองฝั่งแม่น  ำ ซึ่งมี

ควำมยำวหลำยกิโลเมตร  ภำพท่ีปรำกฏในระหว่ำงกำรเดินทำง

หลำยท่ำนเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่ำวฮำลองเบย์ ซึ่ง

ท ำให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรนั่งเรือกระจำด ล่องผ่ำนท้องน  ำ 

และถ  ำต่ำงๆ ท่ำนจะได้  ชมทัศนียภำพของภูเขำน้อยใหญ่ 

สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตำ สองข้ำงทำงเป็นทุ่งนำบ้ำงทุ่งหญ้ำคำ

บ้ำงสลับกันไป และทิวทัศน์ควำมสวยงำมของท่ีนี ได้รับกำร

รังสรรค์จำกธรรมชำติล้วนๆซึ่งเป็นสิ่งท่ีน่ำประทับใจมิอำจลืม 

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองฮำลองเบย์ ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชม

ทิวทัศน์สองข้ำงทำง ท่ีเป็น หมู่บ้ำนสลับกับท้องนำท่ีจะเปลี่ยนไป

ตำมฤดูกำล อ่ำวฮำลองย์ ในปีค.ศ.1994 องค์กำร UNESSCO 

ประกำศให้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ กำรเดินทำงใช้เวลำ

เดินทำงประมำณ 4ชม. โดยรถโค้ชปรับอำกำศ ระยะทำง

ประมำณ 180 กิโลเมตร ให้ท่ำนสัมผัสบรรยำกำศข้ำงทำงและ

ชมชมวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่กำรเกษตรกรรมและนำข้ำว จำกนั น

น ำท่ำนชมกำรแสดง ระบ ำหุ่นกระบอกน  ำ ศิลปะกำรละเล่น

ประจ ำชำติซึ่งถ่ำยทอดควำมเป็นมำประเพณีและและวัฒนธรรม

ของชำวเวียดนำมท่ีผ่ำนตัวละครหุ่นกระบอกหลำกสีสัน 

ค่ ำ            รบัประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

จำกนั นอิสระให้ทุกท่ำนช้อปปิ้งและเลือกซื อสินค้ำท่ี ตลำดฮำ

ลอง NIGHT MARKET มีสินค้ำพื นเมืองเวียดนำมและสินค้ำ

จำกจีนให้ท่ำนได้เลือกหลำกหลำย เหมำะส ำหรับซื อเป็นของ

ฝำก เช่น กระเป๋ำผ้ำไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื อผ้ำ ผ้ำพันคอ เสื อ

ยืดลำยเวียดนำม ฯลฯ 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ 
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วนัที่สี ่                  เมอืงฮำลอง - ฮำลอง เบย ์- ถ  ำสวรรค ์- เกำะไก่

ชน - เมอืงฮำนอย  

                             ทำ่อำกำศยำนนอยไบ - กรงุเทพฯ 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนล่องเรืออ่ำว ฮำลอง เบย์  ท่ำนจะได้สัมผัสควำมงดงำม

และควำมสมบูรณ์แบบของอ่ำวฮำลอง ท่ีได้รับกำรขึ นทะเบียน

เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ จำกองค์กำรยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 

2537 น ำท่ำนสัมผัสควำมมหัศจรรย์ของธรรมชำติท่ีได้แต่งแต้ม

ด้วยเกำะหินปูนรูปร่ำงแปลกตำนับพันเกำะ สลับซับซ้อนเรียงตัว

กันอย่ำงสวยงำม ผ่ำนเกำะต่ำงๆ ท่ีมีรูปร่ำงแปลกตำ อ่ำวฮำลอง

นั นประกอบไปด้วยเกำะเล็ก เกำะน้อยจ ำนวนกว่ำ 1,000 เกำะ 

จำกนั นน ำท่ำนชม ถ  ำสวรรค์ ภำยในถ  ำงดงำม มีหินรูปทรงต่ำงๆ 

ประดับไปด้วยไฟหลำกหลำยสีสัน ท ำให้มองเห็นเป็นรูปทรง

ต่ำงๆ กันไปตำมจินตนำกำร เช่น มังกร หงส์ เต่ำ เสือ นก

กระเรียน คู่รัก ฯลฯ และกลับไปขึ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมควำม

งำมของเกำะน้อยใหญ่ท่ีมีรูปทรงประหลำดกระจัดกระจำยอยู่พัน

กว่ำเกำะในอ่ำว ซึ่งยูเนสโก้ประกำศให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 17 

ธันวำคม 2537และไฮไลท์ของท่ีนี่เรือจะผ่ำนให้ท่ำนถ่ำยรูปเป็น

ท่ีระลึกกับเกำะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่ำวฮำลอง 

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ (บนเรือ) 

ได้เวลำสมควรเดินทำงกลับเข้ำสู่ เมืองฮำนอย เมืองหลวงของ

เวียดนำม นครหลวงเก่ำแก่ มีอำยุครบ 1,000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 

กรุงฮำนอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนำม ซึ่งเมืองนี ยังคง

รักษำควำมเป็นเอกลักษณ์ของเวียดนำมได้อย่ำงเหนียวแน่น  

ค่ ำ            รบัประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่กรุงเทพ 

เดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนอยไบ เพ่ือเดินทำงกลับประเทศไทย 

20.45 น.     น ำท่ำนเหินฟ้ำกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG565 

22.35น.      ถึงท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ...

พร้อมควำมประทับใจ 
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.......................................................................................................

....................................... 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 23-26 มถินุำยน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์

ทอ้งถิน่ ทำ่นละ 900 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น รบกวนช ำระ

พรอ้มคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ นไป 

ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร

เลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ 

2. รำคำนี เป็นรำคำโปรโมชั่นต้องจองภำยใน 14 พ.ค. 2561 

อัตรำค่ำบรกิำร 
รำคำรวมตัว๋

เครื่องบนิ 

ผูใ้หญร่ำคำท่ำนละ 12,900.-  บำท 

ส ำหรบัทำ่นทีต่้องกำรพกัเดีย่ว 
เพิ่มท่ำนละ 3,000.-  บำท 
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3. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำที่

ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละประเทศ หำกไม่ได้รับกำรอนุญำติให้เข้ำ

หรือ ออกนอกประเทศนั นๆ  ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทัวร์ 

ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

 

อัตรำค่ำบรกิำรนี รวม 

1. ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัด 

2. ค่ำที่พักห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับ

เทียบเท่ำ 

3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไว้ใน

รำยกำร  

4. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอด

กำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

5. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินสูงสุด

ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000.- บำท ทั งนี เป็นไปตำมเงื่อนไขของ

บริษัทประกัน 

*** เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ นไป จะได้รับควำม

คุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว *** 

6. ค่ำภำษีน  ำมัน ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันที ่1 พฤษภำคม 2561 

และท่ำนต้องช ำระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บ

เพ่ิม 
 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนี ไมร่วม 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีน

และ ค่ำแจ้งเข้ำ แจ้งออก ส ำหรับท่ำนท่ีถือต่ำงด้ำว 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร 

ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 

3. ค่ำน  ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 

30 กิโลกรัม 

4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และ ค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 

5. ค่ำทิปไกด์ และคนขับรถ 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000 บำท และช ำระ

ส่วนทีเ่หลือก่อนกำรเดนิทำง 21 วนัท ำกำร 

 

กำรยกเลกิ :   ทำงบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำทั งหมด 

 

 

หมำยเหต ุ:   

1.  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำม

เหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำร

บินฯลฯ โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำน

เป็นส ำคัญท่ีสุด ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ 

/ ห้ำมเข้ำประเทศญี่ปุ่น / กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำง

ไม่ถูกต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติ

ต่ำงๆ และกำรยกเลิกเท่ียวบิน ซึ่งทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่

ว่ำจ ำนวนทั งหมดหรือบำงส่วน นอกจำกนี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำร

เปลี่ยนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยน

ของเงินสกุลเยน 

2.  ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษัทสำมำรถคืนเงิน

มัดจ ำหรือค่ำทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทำงสำยกำรบินและโรงแรมที่พักได้ท ำกำร

พิจำรณำคืนเงินส่วนนั นให้แล้วเท่ำนั น 

3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมี

เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ นและมีเหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำม

ก ำหนดกำรได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินหรือไม่รับผิดชอบต่อ

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ นนอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ จนกว่ำจะได้รับกำรยืนยัน

ว่ำจะมีกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยจำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำน

จำกต่ำงประเทศท่ีบริษัททัวร์ติดต่อ  
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