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***** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว *****
ซาปา สวิสเซอร์แลนด์ แห่งเวียดนาม ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่า
กระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซี ปัน
ฮาลอง ล่องเรือมังกรชมความงามอ่ าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติ
ฮานอย จัตรุ ัสบาดิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้ งถนน 36 สาย
ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้าแห่งเดียวในโลก
กาหนดการเดิ นทาง
กรกฎาคม – กันยายน 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – ตลาดซาปา
05.00 น. พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)
โดยมีเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย่ วบินที่ TG 560 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศที่ ตัง้ อยูภ่ าคเหนือ ทีม่ ี
ประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อดีตเป็ นเมืองหลวงทีส่ วยทีส่ ุดในเอเชีย เรียกกันว่า Little Paris
มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัยทีเ่ ป็ นอาณานิคมของฝรังเศส
่ มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่งและ
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แม่น้ําล้อมรอบเมือง หลังผ่านพิธกี ารศุลกากร และรับกระเป๋ าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านไปยัง
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัดลาวไก ระยะทาง
ประมาณ. 254 กิโลเมตร โดยเส้นทางด่วนสายใหม่ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ชัวโมง
่
เมืองซาปาตัง้ อยูส่ งู กว่า
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร เป็ นเมืองตากอากาศ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
หลังอาหารนําท่านเดินเทีย่ วชม ตลาดเมืองซาปา ท่านสามารถ
เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง ซึง่ เป็ นงานหัตถกรรมของชาวเขาทีผ่ ลิตเองและนํามาจําหน่ ายในตลาด จนได้
เวลาสมควร
นําท่านกลับทีพ่ กั CHAU LONG SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://chaulonghotel.com/en/

วันที่สอง ซาปา – กระเช้าไฟฟ้ า + ยอดเขาฟานซี ปัน – ซาปา – หมู่บ้านกัตกั
๊ ต๊ – ฮานอย หุ่นกระบอกน้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3) นําท่านไปยังสถานีเมืองฮัว เพื่อโดยสารรถกระเช้า
ไฟฟ้ า สู่ ยอดเขาฟานซี ปัน ซึง่ เปรียบเสมือนหลังคาแห่งอินโดจีน

......ด้วยระบบรถกระเช้าไฟฟ้ าสามสายอันทันสมัย ปลอดภัยและยาวทีส่ ุดในเวียดนาม ระยะทาง 6.3
กิโลเมตร สู่สถานีบนยอดเขา ความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 3,000 เมตร ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 15-20 นาที ตัวกระเช้าขนาดใหญ่ 1 คันนังได้
่ 35 คน ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชม
ทัศนียภาพมุมกว้างของซาปา เทือกขาสูง หุบเหว ผืนนาขัน้ บันไดตามลาดไหล่เขา สลับซับซ้อน
งดงามตระการตายิง่ นัก.....ถึงสถานีแล้วเดินบันไดอีก 600 ขัน้ เพื่อไปถึงยอดเขาฟานซีปัน อิสระ
ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับป้ ายหิน FANSIPAN 3,143 M ตามอัธยาศัย
และมุมอื่นๆบนยอดเขา.....
นําท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยกระเช้าตามเส้นทางเดิม
หมายเหตุ : กรณีทม่ี ปี ระกาศ ปิ ดให้บริการกระเช้าไฟฟ้ าฟานสี
ปั นอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอือ้ อํานวย, การปิ ด
ซ่อมบํารุง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม .....บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นรายการท่องเทีย่ วอื่นทดแทน .....จากนัน้ นําท่านชม
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หมูบ่ ้านชาวเขากัต๊ กัต(Cat
๊
Cat )หมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา เดินเท้าเข้าชม
ทิวทัศน์อนั สวยงาม ชมไร่นาขัน้ บันได ของชาวเขา และเลือกซือ้ สินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายใน
หมูบ่ า้ น ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านออกเดินทางกลับฮานอย ตามเส้นทางเดิมพักผ่อนอิรยิ าบถบนรถ ......
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้า (Water Puppet Show)
ซึง่ เป็ นศิลปะพืน้ บ้านทีม่ ชี ่อื เสียงและมีแห่งเดียวในโลก ชม
เรือ่ งราวตํานานทะเลสาบคืนดาบ ความรักในเทพนิยาย ความ
ภาคภูมใิ จ ในความเป็ นธรรมชาติ และวิถชี วี ติ ชาวบ้าน เช่น การ
เพาะปลูกโดยใช้หุ่นกระบอกนํ้า
นําท่านเข้าทีพ่ กั FORTUNA HOTEL HANOI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://fortuna.vn/

วันที่สาม ฮานอย – สุสานโฮจิ มินห์ – วัดหง็อกเซิ น – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ งถนน 36 สาย - ฮาลอง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (6) นําท่านเทีย่ วชมกรุงฮานอย ชมและถ่ายภาพภายนอกกับ
สุสานโฮจิ มินห์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่
สร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและ
หินแกรนิต (หมายเหตุ: สุสานโฮจิมนิ ห์เปิ ดให้เข้าชมในช่วงเช้า
เท่านัน้ และปิ ดวันศุกร์และวันจันทร์ ) ชม จัตรุ สั บาดิ งห์,
ทาเนี ยบประธานาธิ บดี, บ้านโฮจิ มินห์ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นช่วง
สุดท้ายก่อนเสียชีวติ นําชมเจดียเ์ สาเดียว (Chua Mot Cot)
เป็ นเจดียไ์ ม้อนั งดงามตัง้ อยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระนํ้า สร้าง
ขึน้ เพื่อแสดงความกตัญํูแก่เจ้าแม่กวนอิม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
เมนูบุฟเฟ่ ตน์ านาชาติ SAN RESTAURANT
บ่าย
นําท่านเทีย่ วชม วัดหง๊อกเซิ น (Ngoc Son) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ
เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึง่ มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่า
ศักดิ ์สิทธิ ์ 1 ใน 2 ตัว ทีอ่ าศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ น
เวลาช้านาน ชมทะเลสาบคืนดาบ (Sward Lake)ทีถ่ อื เป็ น
สถานทีส่ ําคัญทางประวัตศิ าสตร์เกีย่ วข้องกับตํานานก่อตัง้
เมืองฮานอยทีน่ ่ าสนใจ..... นําไปยังย่านการค้า ถนน 36 สาย
เพื่อให้ทุกท่านช้อปปิ้ ง เลือกซือ้ สินค้าของฝากและของทีร่ ะลึก
จากเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็ นสินค้างานหัตถกรรม ผ้าปั ก , งานไม้แกะสลัก และสินค้าก๊อปปี้ กระเป๋ า,
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รองเท้า อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย .....จากนัน้ นํา
ท่านเดินทางไปยัง อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทาง
จากเมืองฮานอย ประมาณ 170 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชม. ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพของทุ่งนาข้าว
ไร่ขา้ วโพด และสวนผลไม้ของเวียดนามในแถบ
ตะวันออกเฉียงเหนือ อยูใ่ นจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang Ninh)
พรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือ อ่าวฮาลองมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะ
หินปูนน้อยใหญ่ กระจัดกระจายอยู่
กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ ไม่มชี ่อื เรียก ภายในบริเวณอ่าว เต็มไปด้วยเรือสําเภา และ สําปั น้ ที่
ล่องเรืออย่างช้า ๆ ทําให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HERITAGE HOTEL HALONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://heritagehalonghotel.com.vn/
ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง – ถา้ มหัศจรรย์ – ฮานอย – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (9)นําท่าน ล่องเรือ
มังกรชมอ่าวฮาลอง ซึง่ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร
มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยูก่ ว่า 1,000 เกาะ ส่วน
ใหญ่ไม่มชี ่อื เรียก ภายในบริเวณอ่าวเต็มไปด้วยเรือสําเภาและ
สําปั น้ ทีล่ ่องอย่างช้า ๆ ทําให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงามถือได้ว่า
เป็ นอ่าวทีส่ วยทีส่ ุดของเวียดนามและได้รบั การขนานนามว่าเป็ น
“สิง่ มหัศจรรย์ของโลก” ชมความสวยงามของเกาะทีม่ รี ปู ร่างคล้ายสัตว์แปลกๆนานาชนิดบนนํ้าทะเลสี
ฟ้ า แวะชมถา้ เทียน กุง หรือพระราชวังสวรรค์ ซึง่ ภายในถํ้ามีหนิ งอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา มี การ
จัดแสง สี อย่างสวยงามให้ท่านชมอย่างเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือกับเมนูอาหารทะเล (10)
นําท่านเดินทางกลับสู่ฮานอยระหว่างทางแวะชมแหล่งผลิตของทีร่ ะลึกจากงานหัตถกรรมของ
คนพิการทีเ่ มืองไฮเดื่อง (Hai Duong)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11)
หลังอาหารนําท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 565 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*****************************************************
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กรกฎาคม – กันยายน 2561 *** โปรโมชัน่ ***
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง

5-8 กรกฎาคม 2561
27-30 กรกฎาคม *** วันอาสาฬหบูชา ***
10-13 สิ งหาคม *** วันแม่แห่งชาติ ***
23-26 สิ งหาคม 2561
30 สิ งหาคม – 2 กันยายน
6-9,14-17,22-25,27-30 กันยายน

16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999

16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999

พักเดี่ยว

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

***** เนื่ องจากเป็ นรายการทัวร์ราคาโปรโมชัน่ จาเป็ นต้องชาระเงิ นและส่งสาเนาพาสปอร์ตหลังจองทันที
ที่นัง่ มีจานวนจากัด หลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ *****
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮานอย โดยสายการบินไทย
2. ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว 3 คืน
3. ค่าอาหาร 11 มือ้
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
6. ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิงตามประกาศของสายการบิน
7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
8. ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาไทย)
9. ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และภาษีสนามบินนอยไบ 14 USD
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ านํ้าหนักเกิน 20 กก.
2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ วันละ 50 บาทต่อคน
(50 บาท x 3 คน x 4 วัน = 600 บาท)
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % (กรณีนิตบิ ุคคล)
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท
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เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาวางมัดจํา ท่านละ 8,000 บาท / 10,000 บาท (สําหรับวันหยุดเทศกาล)
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ ับประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2. เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า
ของสายการบิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4. ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5. กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายที่ระบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อน
6. สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1. ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
และได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2. กรณีท่ตี ้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็ นพิเศษ .....บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแ ลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิ ดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศ
ซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน
การจลาจล เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือ กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่า ใช้จ่ายเพิม่ เติมที่
เกิดขึ้น ทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุ
ต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจาก
มีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

