
 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรม 

1. 
ลาํปาง-สนามบนิเชียงใหม่-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ- 
สะพานแสงอาทิตย-์โชวหุ่์นกระบอกนาํ-บฟุเฟตเ์ซ็น - 

  
The Q Hanoi 4* 

2. ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-โมอานา่คาเฟ่-โบสถซ์าปา-นอนทีซาปา    BAMBOO SAPA 4* 

3. ซาปา-รถไฟคลาสสิค-ฟานซีปัน-หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต    BAMBOO SAPA 4* 

4. ซาปา-สะพานแกว้มังกรเมฆ-โอคยุโฮพาส-ฮานอย    The Q Hanoi 4* 

5. วิหารวรรณกรรม-เจดียเ์สาเดียว-สุสานโฮจมิินห(์ผ่านชม)-ถนน สาย 
สนามบินฮานอย-สนามบินเชียงใหม-่ลาํปาง 

    
          - 

 



รายละเอียดการท่องเทียว 
  วันที          ลาํปาง-สนามบินเชียงใหม่-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย-์วัดหงอกเซิน  
                      โชวหุ่์นกระบอกนาํ (-/L/D) 

.  น.  ลาํปาง พรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ จากนนันาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ 
11.00 น.  เชียงใหมพ่รอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ เคานเ์ตอรส์ายการบิน  
  แอรเ์อเซีย (AIR ASIA) เจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวก บริการอาหารกล่องทีสนามบิน 
13.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน แอรเ์อเซีย เทียวบินที FD870 (ใชร้ะยะเวลาใน

การเดนิทางประ มาณ 1.30 ชวัโมง)  
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านชม กรุงฮานอย เมอืงหลวง 

ของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนาม ซงึเมืองแห่งนียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบ 
ฝรงัเศส ตึก อาคารทีสาํคญัต่าง ยงัคงเป็นการก่อสรา้งและนําท่านชมรอบ เมอืงฮานอย บา้นเรือน 
สถาปัตยกรรมแบบฝรงัเศส จากนันนําท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย  
มกัมชีาวฮานอยและนักท่องเทียวมานังพกัผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแหง่นี ชมวัดหงอกเซิน อยูริ่มทะเลสาบ 
คนืดาบบนเกาะหยก ซึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็น เอกลกัษณอ์ยา่งหนึงของฮานอย  

.  น. นําท่านชมการแสดงระบาํตุก๊ตาหุ่นกระบอกนาํ ศิลปกรรมประจาํชาติ  
เอกลกัษณข์องประเทศเวียดนามและมีแหง่เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน่กระบอกจากในนํา  
แสดงเกยีวกบัเรืองราวในประวตัิศาสตร ์ ชีวติประจาํวนัของชาวเวียดนาม และตาํนานสถานทีสาํคญัต่างๆ   

เยน็  รบัประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต ์ณ Sen Buffet ภตัตาคารบุฟเฟตที์ใหญ่ทีสุดในฮานอย 
พกัที THE Q HANOIระดับ  ดาว หรือราคาระดบัเดียวกนั 

  
 

วันที          ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-โบสถซ์าปา-โมอาน่าคาเฟ-พกัทซีาปา (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนันเชก็เอา้ทจ์ากทีพัก 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองลาวไก โดยใชเ้วลาเดินทาง 4 - 5 ชวัโมง ตงัอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ประเทศเวียดนามมชีายแดนติดกบัเมืองเหอโข่ว มณฑลยนูนาน ประเทศจีน เป็นทีรูจ้กักนัดีในฐานะเมอืงทาํ
การคา้สาํคญั ตงัอยู่ริมฝังแม่นําแดง หา่งจากกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 260 กโิลเมตร 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางเขา้สู่ “เมืองซาปา” เมืองเล็กๆ กลางหบุเขาในจงัหวดัลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยม

ของชาวยุโรป เนืองจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรงัเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรือนและตึก
ต่างๆ รวมถึงการวางผงัเมืองจึงมีลกัษณะเป็นแบบฝรงัเศสทีถูกรายลอ้มไปดว้ยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติ
ทีอุดมสมบรูณ ์

.  น. เช็กอินเขา้สู่โรงแรม Bamboo Sapa ระดับ ดาว (หรือโรงแรมราคาระดบัเดียวกนั)  
จากนันนําท่านชม โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) รวมมุมถ่ายรูปสวยๆ ไวใ้น 
ทีเดียว โดยเฉพาะประตูบาหลีจาํลอง และไดถ่้ายรูปท่ามกลางบรรยากาศทีโอบลอ้มไปดว้ย 
ภเูขา นอกจากนียงัมีเครืองดืมจาํหน่ายใหท่้าน ไดพ้กัดืมเครืองดืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบั 



สายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสุดฟิน 
จากนันนาํท่านชมโบสถซ์าปา สิงปลูกสรา้งทีสรา้งขึนจากสถาปัตยกรรมแบบยโุรปในสมยัทีฝรงัเศส 
ปกครองเวียดนาม ซงึเป็นหนึงในแลนดม์าร์กของเมืองซาปาทีตอ้งมา 
เช็คอินกบัโบสถค์ริสตแ์ห่งนี ซงึโบสถ์ทาํดว้ยหิน สนันิฐานวา่โบสถแ์หง่นี 
สรา้งโดยชาวฝรงัเศส และยงัเป็นสถานทีประกอบพิธีมสิซาของชาวฝรงัเศส 
ในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารGalaxia เมนูแนะนํา สุกีหมอ้ไฟ 
  ปลาแซลมอน หลงัอาหารพกัผ่อน เดินเล่นตามอธัยาศยั 

วันที3           ซาปา-รถไฟวินเทจ-ฟานซีปัน-หมู่บา้นกา๊ดกา๊ด (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมัผสัประสบการณ์พิเศษ นังรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเชา้ นําท่านพิชิตหลงัคาอินโดจีน กระเชา้
ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟานซิปัน (ราคารวมคา่รถไฟและกระเชา้ขึนแลว้) ซึงเป็นเสมือน “หลงัคา 
อินโดจีน ” โดยมีสถานี “หุบเขาเมืองหวั”(Muong Hoa) หา่งจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวนัตกเฉียงใต ้
ราว 10 กโิลเมตร เป็นระบบรถกระเชา้ สาย สายยาวทีสุดในเวียดนาม รวม ระยะทาง 6.3 กม. สถานี
สุดทา้ยอยู่สงูจากระดบันําทะเลราว 3,000 เมตร รถกระเชา้แต่ละคนันังได ้35 คน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
15 นาที เทียบกบัการเดินเทา้ขึนเขาทีจะตอ้งใชเ้วลาเกือบทงัวนั ระหว่างนังกระเชา้ท่านจะไดเ้พลินเพลินและ
ชมวิวดา้นล่างแบบพาโนรามา นําท่านชมววิทียอดเขาฟานซีปัน ซงึเป็นยอดเขาทีสูงทีสุดของเวียดนามและใน
ภมูภิาคอินโดจนี จนไดร้ับการขนานนามว่า “หลงัคาแห่งอินโดจีน 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตาคารฟานซปัีน 

 
บ่าย นําท่านชม หมู่บา้นชาวเขากา๊ตกา๊ต เป็นชาวเขาเผ่ามง้เกา่แก ่ของเมืองซาปา ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม  
  ชมไรน่าขนับนัไดของชาวเขาซงึปลูกกระจดักระจายไปทวัทงัเขา สวยงามดงัภาพวาด นําท่านเดินชมวิถีชีวิต 
  และความเป็นอยูข่องชาวเขาภายในหมู่บา้น ชมสินคา้พืนเมืองของทีระลึก ชมชีวิตพืนถินของชนเผา่ 
  หลากหลาย โดยเฉพาะมง้ดาํและเผ่าเยา้แดง และเลือกซือสินคา้หตัถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น  

           
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารRED GIAO  จากนันนาํท่านกลบัเขา้สู่ทีพกั 
  

วันที4          ซาปา-สะพานแกว้มงักรเมฆ-โอคุยโฮพาส-ลาวไก-ชายแดนเวียดนามจนี-ฮานอย (B/L/D)  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสูส่ะพานแกว้มงักรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแกว้ใส ทีแรกในเวียดนาม 
เหมาะสาํหรับคนทีชอบทา้ทายความสงู ซึงความสูงของสะพานนีสูงจาก ระดับนําทะเลประมาณ 2,000 เมตร 
สามารถ รบันําหนักได ้3,000 คนในเวลาเดียวกนั แต่อย่างไรก็ตามเพือความปลอดภยั อนุญาตให ้อยู่ได้
สงูสุดไม่เกิน 500 คนเท่านันในเวลาเดียวกนั บนสะพานนีเราจะไดช้มทัศนียภาพของ เทือกเขา Hoang Lien 



 Son ซงึเป็นเทือกเขาทียาวทีสุดใน เวียดนาม จากมุมสงูและมียงัลิฟตแ์กว้กลางแจง้สูงประมาณ 300 เมตร 
  จากนันนําท่านชม O Quy Ho Pass จุดชมววิ,สวนดอกไมพ้รอ้มมุมถ่ายรูปสวยๆ แปลกใหม ่
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เมืองลาวไก 
บ่าย แวะถ่ายรูปกบั ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน หรือด่านเห่อโขว ถ่ายรูปกบัแม่นําแดงมีแคกราวดเ์ป็นบา้นเมือง

ของชาวจีน  มสิีนคา้ทอ้งถิน สินคา้จีน ราคาถูกจาํหน่าย จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย 

 
เยน็ เดินทางถึงเมืองฮานอย รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พกัที THE Q HANOIระดับ  ดาว  

 

วันที5          ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-วัดเจดยีเ์สาเดียว—สุสานโฮจิมินห(์ผ่านชม)-ทาํเนียบประธานาธิบด ี
                       ชอ้ปถนน สาย-สนามบินฮานอย (B/L/D)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   หลงัเช็กเอา้ทจ์ากทีพัก นําท่านชมวัดวันเหมียว  หรือ วิหารวรรณกรรม  ซงึไดชื้อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแหง่

แรกของเวียดนาม  เป็นสถานทีซงึครงัหนึง เหล่าจอหงวนมากมายไดเ้คยมาสอบเพือบรรจเุป็นขุนนาง   
นําท่านชมวัดเจดียเ์สาเดียว เรียกอีกชือว่าวดัแห่งรัก สรา้งดว้ยไมท้ังหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาด
เล็ก ตังอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบวัขนาดกลางรูปสีเหลียม ภายในประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปาง
แสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมอืถือของมงคลรวม 8 อย่าง  
จากนันผ่านชมสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห ์วีรบุรุษตลอดการของชาวเวียดนามผูที้รวมเวียดนามเป็น
ประเทศและยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซึงได้
การเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอย่างดีไม่ใหเ้น่าเปือยโดยมีเจา้หนา้ทีดูแลและค่อนขา้งเขม้งวด   จากนันชมทาํเนียบ
เล็ก ซงึอยูห่ลงัทาํเนียบแทนทาํเนียบแห่งนี  จึงเป็นสถานทีรบัแขกบา้นแขกเมืองแทน ประธานาธิบดทีีทาง
รฐับาลเวียดนามสรา้งใหท้า่นโฮจิมินห ์แต่ท่านเลือกทีจะอยู่บา้นไมห้ลงัเดิม  
จากนันใหท้่านไดเ้ดินเล่น เลือกซือของฝากที ยา่นการคา้ ถนน 36 สาย ตามอธัยาศยั 

 
เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ที ภตัตาคาร 
13.00 น. นําทานสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิานอย เพือเดินทางกลับสู่เชียงใหม่  
15.20 น. ออกเดินทางจากกลับสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย (AIR ASIA)เทียวบินที FD871  
16.55 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ จากนันเดินทางกลบัภูมิลาํเนาโดยรถบสัหรือรถตูป้รับอากาศ 

.  น. แวะรบัประทานอาหารเย็น ทีรา้นอาหารปลาเผาผกัสด 

.  น. เดนิทางถึง จงัหวัดลาํปาง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ   
ผูใ้หญท่่านละ           21,9  บาท     (พกัหอ้งละ  ท่าน) 
พกัเดียวเพิม                       3,5     บาท 

 

*ราคานีไม่รวมค่าทิปไกด,์คนขับ เก็บตามจริง ไม่บวกเขา้บริษัท ท่านละ บาท/ท่าน/ทริป* 
 

อตัรานีรวม 
. คา่ตัวเครืองบินเชียงใหม่-ฮานอย-เชียงใหม่             2.ค่าโหลดสัมภาระ ไม่เกิน  กิโลกรัม 

3. คา่ภาษีสนามบิน, คา่ธรรมเนียมนํามนั           4. คา่ทีพกัโรงแรม จาํนวน 4 คืน ระดับ ดาว  
5. คา่อาหาร ตามทีระบุในรายการ                                       6. คา่หวัหน้าทวัรไ์ทย,ไกด์นําเทียวเวียดนาม   
7. คา่เขา้ชม ดังทีระบุในรายการ     8. คา่รถรับสง่ไปกลบัลาํปาง-สนามบินเชียงใหม ่                      
9. คา่รถนําเทียวตามทีระบุในรายการ             10.ค่าทิปหวัหนา้ทัวร์ไทย 
11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์) คา่รกัษาอุบัติเหตุ ,  บาท  
 

อตัรานีไม่รวม 
1. คา่ภาษีมูลคา่เพมิ % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % ในกรณีตอ้งการใบกาํกับภาษี 
2. คา่ใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเครืองดืมทีสงัพิเศษ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ 
3.ค่าธรรมเนียมการเลือกทีนัง,ค่าประกันของสายการบิน 
4.ค่าเขา้สุสานโฮจิมินห(์ผ่านชม) 
5.ค่าประกันโควิด-19 (เดินทางเขา้เวียดนามไม่จาํเป็นตอ้งทาํประกนัโควิด) 
6. ค่าทปิไกดแ์ละพนักงานขบัรถ 5 บาท /ทรปิ/ ลูกคา้ ชาํระทีหัวหนา้ทวัร ์เมือเดินทางถึงประเทศเวียดนาม 
 

การจองทวัร ์
.โทรเช็กทีนังวา่งกบัทางรตันทวัร ์
.เขา้ไลน์กลุ่มทัวร์ และถ่ายรูปหน้าพาสปอรต์ โดยตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่ตาํกว่า  เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหนา้วา่งสาํหรับ   

   ประทับตราไม่น้อยกว่า หน้า โดยส่งเขา้ไลน์กลุ่มในวนัทําการจองทีนัง โดยท่านสามารถปกปิดขอ้มูลเลขบตัรประชาชนได ้
.แจง้เบอร์โทรศพัท์ พรอ้ม ชือผูท้ีท่านตอ้งการพกัดว้ย 

4.ชําระเงินมดัจาํ ทันทีหลงัจากทาํการจอง ท่านละ 8,000 บาท โดยสง่สลิปโอนเงินเขา้มายงัไลน์กลุ่ม 
.ส่วนทีเหลือทางทวัร์จะเป็นผูนั้ดวันชาํระเงินแก่ท่านในภายหลงั 

 

การยกเลิกและการเปลียนแปลง 
1.หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษัทก่อนเดินทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ หรือก่อนหนา้นัน 
  โดยทางบริษัทจะพจิารณาคืนเงินใหท่้านไดม้ากทีสุด โดยอาจไดคื้นทงัหมดหรือเพียงบางสว่น 
2.หากยกเลิกกอ่นออกเดินทางนอ้ยกว่าวนัดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัเงินทังหมด หรือ บางส่วนตามทีเกิด 
   คา่ใชจ้า่ยขึนจริง เนืองจากทางบริษัท ฯ มีค่าใชจ่้ายทีไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้ 
 

หมายเหตุ    . ราคาดงักล่าวอาจเปลียนแปลงหรือเรียกเก็บเพิมภายหลงั ไดต้ามความเหมาะสม ทังนีถือเป็นเอกสทิธิของผูจ้ัด โดยจะยึดถืออัตรา
แลกเปลยีนUS Dollar เป็นหลัก, ค่าโรงแรม, คา่บตัรโดยสารเครืองบิน+ภาษีนํามนัของสายการบิน 

.รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต้องไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครงัหนึง หลงัจากไดส้าํรองทีนังบนเครือง และโรงแรมทีพกัใน
ต่างประเทศเป็นทีเรยีบรอ้ย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 
โรงแรมทพีักในตา่งประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
สําคญั และ บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดินทางเนืองจากมีสิงผิดกฎหมายหรือสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีกองตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไมอ่าจคนืเงินใหท้า่นไดไ้ม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน    
3. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตทีุเกิดจากความประมาท
ของนักท่องเทียวเอง หรือในกรณีทีกระเป๋าเกิดสูญหายหรอืชาํรุดจากสายการบิน 



4. กรณีทีการตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีระบุในรายการเดินทาง  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะไม่คนืคา่บริการไมว่่ากรณีใด ๆ ทงัสิน 
5. เมอืท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง  บริษัทฯ จะถือวา่ท่าน
ไดย้อมรบัในเงือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
6. รายละเอียดดา้นการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลยีนแปลงไดต้ามความจาํเป็น  หรือเพือความเหมาะสมทงัปวง ทงันีการขอ 
สงวนสิทธิดงักล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคาํนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึงรว่มเดินทางเป็นสาํคญั   
7.การประกนัภยั ทีบริษทัฯไดท้าํไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางทอ่งเทียว  
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทียวเท่านัน ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สขุภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย และทางบริษทัฯถือวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั 
ขอ้ตกลงแลว้เมอืทา่นชาํระเงินค่าทัวร ์   

 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทีจะไมช่ดเชยคา่เสียหายและคา่ทวัร ์อันเกดิจากเหตุสุดวิสยัทีนอกเหนือการควบคุมของ 
  ทางบริษัทฯ อาทิ การเกดิโรคติดต่อ การเกดิการจลาจล การนัดหยุดงาน การล่าชา้ ความไม่สงบภายในประเทศ  
    ภยัพบิัติทางธรรมชาติ เป็นตน้ 
 

ขอเรียนเชิญจองทีนังไดท้ี...รตันทวัร ์  ถ. รัษฎา ต.หวัเวียง อ. เมือง จ.ลาํปาง (เชิงสะพานรษัฎา) 
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