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รหสัโปรแกรมทวัร ์ VIETNAM HOT PRO-VJ-W38 
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วนิห์ - นิงห์บิงห์ - ซาปา - ฮานอย  
5 วัน 4 คนื 

- นครวงิห์บ้านเกดิประท่านโฮจิมนิห์  

- ฮานอยเมืองหลวงของเวียดนาม 

- เทีย่วเมืองหนาวตลอดปีซาปา 

- ข้ามสะพานแสงอาทติย์กลางทะเลสาบคืนดาบ     

11,900 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ VIETNAM HOT PRO-VJ-W38 

- ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมืองหลากลายชนิดใจกลางเมืองฮานอย36สายเก่า 

- ฟรี SIM CARD 3 G เท่ียวไป ถ่ายรูปไป แชร์กนัไปตลอดการเดินทาง 

- ฟรี หมอนรองคอ นัง่ๆนอนๆสบายๆตลอดการเดินทาง 

 เดินทาง 2 คณะเท่าน้ัน     18 – 22 พ.ย 59  /  16 – 20 ธ.ค 59 
 

ชาร์เตอร์ไฟล์ท กรุงเทพ – วนิห์ 
 THAI VIETJET AIR 

 

 

GROUP 1 

Nov 18, 2016 (FRI) BANGKOK – VINH 10:50 – 12:20 

Nov 22, 2016 (TUE) VINH – BANGKOK 11:30 - 13:00 

     

 

GROUP 2 

Dec 16, 2016 (FRI) BANGKOK – VINH 10:50 – 12:20 

Dec 20, 2016 (TUE) VINH – BANGKOK 11:30 - 13:00 

 

วนัที ่1:   กรุงเทพฯ – วนิห์ – นิงห์บิงห์ (L, D) 

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท  Thai Viet Jet Air (Charter Flight 180 ท่ี
นั่ง โดย A320  ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 

10.5 0 น.     ออกเดินทางสู่เมืองวนิห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

12.20 น.  ถึงสนามบินวนิห์หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ VIETNAM HOT PRO-VJ-W38 

บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จังหวดันิงห์บิงห์ 
เมืองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มี
พื้นท่ีชุ่มน ้าในอาณาเขตอนัไพศาลจนถูก
ขนานนามวา่ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮา
ลองบก ระหวา่งทางชมทศันียภาพท่ีแสน
สวยงามบรรยากาศแบบชนบทท่ีแสนเรียบง่าย 
บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Yen Nhi  or Royal Ninh Binh  หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่2:   นิงห์บิงห์ – ฮาลองบก – ซาปา (B, L, D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัรับประทานอาหารเชา้นาทุกทานเดินทาง
สู่ ตามก๊ก (Tam Coc) ตามก๊กหมายถึงถา้ สาม
ถา้ ตาม ตา นานกล่าววา่ถา้ น้ีถูกบรรจงสร้าง
โดย สายลมและ กระแสนา้ เม่ือคร้ังท่ีนา้ทะเล
ยงัท่วมถึง ซ่ึงยงัคงมีรอย คราบนา้ปรากฎเป็ 
นหลกัฐาน จากนั้นลงเรือพายล่อง ตามแม่นา้ 
Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทาง ท่าน
จะไดช้มทศันียภาพของภูเขาสองฝ่ังแม่นา้ ซ่ึงมี 
ความยาวหลายกิโลเมตร ภาพท่ีปรากฏใน
ระหวา่ง การเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน 
กุ้ยหลนิของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลิน
กบัการ น่ังเรือ กระจาด ล่องผา่นทอ้งนา้ ชม
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ VIETNAM HOT PRO-VJ-W38 

ทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซอ้นสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็ น ทุ่งนา ใน
ยามท่ีขา้วใกลจ้ะถึงเวลาเกบ็เก่ียว ทอ้งนาจะเป็ นสีเหลืองอร่ามสวยงามเกินบรรยาน า
ท่านเดินทางสู่จ่างอานดินแดนท่ีเพิ่งไดรั้บการยกใหเ้ป็นมรดกโลกแบบผสมเม่ือ 23 
มิถุนายน 2014 จากองคก์ารยเูนสโก จ่างอานน้ีถือเป็นจุดหมายปลายทางท่ีไม่ควร
พลาดดว้ยประการทั้งปวง ดว้ยภูมิทศันข์องภูเขาหินปูนอนังดงามดัง่ภาพวาด ถ ้าหลาย
สิบแห่งท่ีรอใหล่้องเรือลอดผา่น รวมทั้งชมโบราณสถานและร่องรอยอารยธรรม
มนุษยโ์บราณ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางเดินทางสู่ เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคเหนือ
ของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยูใ่นเขตจงัหวดัลาวไก ตวั
เมืองตั้งอยูบ่นระดบัความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเยน็ตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูก ผกัและผลไมเ้มืองหนาว
ท่ีส าคญัของเวยีดนาม อีกทั้งยงัเป็นดินแดนแห่งขนุเขาท่ีมีความ
หลากหลายของชาติพนัธุ์มากท่ีสุดในเวยีดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ี

ถูกพฒันาข้ึนเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส.. 
เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Muong Thanh Sapa Or  Holiday Sapa หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3 :  ซาปา - ภูเขาฮามลอง - น า้ตกซิลเวอร์ - หมู่บ้านชาวเขากัต๊กีต๊ หรือ หมู่บ้านตาฟาน -       
                ฮานอย  หมู่บา้นชาวเขากัต๊ก๊ีต หรือ หมู่บา้นตาฟาน -  ยานอฮ  (B, L, D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ HAM RONG MOUNTAIN หรือ ภูเขาปากมงักร เป็นภูเขาเลก็ๆ ตั้ง
เด่นเป็นสง่าอยูด่า้นหลงัโบสถค์ริสตก์ลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 051 เมตร 
แลว้น าท่านชมความสวยงามของพืชพนัธุไ์มน้านาชนิด ไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธ์ุ 
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ท่ีหาดูไดย้าก  
จากนั้นชมน ้ าตกสีเงิน หรือน ้าตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน ้ าตกท่ีมีความ
สวยงาม สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 011 
เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน ้ าไหลลดัเล  าะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่าน
สามารถเดินชมความสวยงามของน ้ าตกตามชั้นต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทบัใจ 
พร้อมภาพท่ีระลึกบริเวณสะพานชมวิว จากนั้นน าท่าน ชมทศันียภาพเมืองซาปาท่ีราย
ลอ้มไปดว้ยเทือกเขา ท่ี หมู่บ้านชาวเขา (CATCATVILLAGE ) เผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้น และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามสุด
ลูกหูลูกตา 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหาร  
จากนั้น ใหทุ้กท่านอิสระในการชอ้ปป้ิง และเลือกซ้ือส้ินคา้พื้นเมืองของชนเผ่า และ
เดินทางกลบัสู่เมืองหลวงฮานอย  เส้นทางเดิมท่ีมา  
 น าท่านช้อปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของกรุงฮานอย ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน 
กระเป๋ากอ็ปป้ี ยีห่อ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร พเิศษ อาหารไทยร้านทว ี
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Delight Hotel Or Santa Barbara Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่4:  ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจมินิห์  - บ้านพกัลงุโฮ – 
               วดัเจดย์ีเสาเดยีว – วหิารวรรณกรรม – ทะเลสาบคืนดาบ – วนัหงอกเซิน – วนิห์ (B, L, D)  
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไดอ่้าน
ค าประกาศอิสรภาพของเวยีดนามพน้จากฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลงัจาก
เวยีดนามตกเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสอยูถึ่ง 84 ปี น าท่านคาราวะสุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมนิห์ (หา้มถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะ
ปิดบริการทุกวนัจนัทร์ และ ศุกร์ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน 
ตุลาคม-พฤศจิกายน) วรีบุรุษตลอดกาลของชาว  เวยีดนาม ผูท่ี้รวม
เวยีดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศ
เวยีดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซ่ึงไดท้  าการเกบ็รักษา
ศพไวเ้ป็นอยา่งดีไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมีเจา้หนา้ท่ีดูแลไวอ้ยา่งเขม้งวด ชม 
บ้านพกัลงุโฮ ท่ีสร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพื้นสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทย

สมยัก่อน เป็นท่ีพกัผอ่นและตอ้นรับแขก ชั้นบนเป็นหอ้งท างานและ
หอ้งนอน จากนั้นชม วดัเจดย์ีเสาเดยีว เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 10 สร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเลก็ ตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียว
กลางสระบวัรูปส่ีเหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิม ปาง 10 กร ซ่ึง
มีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงในฮานอย  
จากนั้นน าชม วหิารวรรณกรรม วดัโบราณซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนาน

นบัร้อยปีและเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรก อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบ จองหงวน ใน
สมยัโบราณ 
จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วดัหงอกเซิน  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั พเิศษอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร Sen Tay Ho 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัเมืองวนิห์ชมทิวทศันท่ี์แสนสวยงามสองขา้งทางชม
วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนามท่ีเรียบง่าย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Vinh Plaza 4* หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่5:  วนิห์ - หมู่บ้านบัว – กรุงเทพฯ     (B) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมหมู่บ้านบัว - บ้านเกดิประท่านโฮจิมนิห์ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่สนามบิน 

11.30 น เดินทางกลบักลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินเวียดเจท็ Thai Viet Jet Air (Charter 
Flight 180 ท่ีนัง่ โดย A320  ) 

13.0 น  คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 

อตัราค่าบริการ 

ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที่พอใจก่อนช าระค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ีฮว จ  านวนทีน่ัง่ 

18 – 22 พ.ย95  11,900 11599, -.0,999 32 

16 – 20 ธ.ค 59 11,900 11599, -.0,999 32 
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อตัราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ **** ไม่มีราคาเด็ก**** 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ีฮนแปลง ฮกเลิกขอคืนเงินค่าจองทวัรค่์าทวัร์

ไดใ้นทุกกรณี 

หมาฮเหต ุ:  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร ์ไมส่ามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนั

เดินทางได ้และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไมต่ า่กว่า 20 ท่านขึ้ นไป กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯ

จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการเดินทางอยา่งน้อย10 วนั  

 

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ น 

และ/หรือมีผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง 

มิฉะน้ัน บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

ประกาศส าคญั 

สาฮการบิน มีนโฮบาฮใน จ  ากดัน ้าหนกัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 

กิโลกรมัท่านตอ้งช าระค่าน ้าหนกัส่วนเกินกบัสาฮการบินโดฮตรงตามอตัราสาฮการบินเรีฮกเก็บและ

กรุป๊ออกเดินทางได ้20 ท่านข้ึนไป  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป -กลบั กรุงเทลฯ – วินห–์ กรุงเทล ชัน้ประหยดั โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร ์,ค่าน ้าหนัก

กระเป๋าทั้งไป -กลบั 02  กก ,.ค่าภาษีสนามบินกรุงเทลฯ และท่ีเมืองวินห์   ,ค่าท่ีลกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 4 คืน

ลกัหอ้งละ 0-3 ท่าน ,ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ  ,ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอด

รายการ  ,อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ  ,ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 0,222,222 บาท 

 /ค่ารกัษาลยาบาล 5 22,222 บาท ตาม เง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยั  

อตัราน้ีไม่รวม    - 

ภาษีมลูค่าเล่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ ,ค่าระวางน ้าหนัก หากเกิน 02 

กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ ท่านละ 200 บาท  /วนั  /คน  (รวม 5  วนั = 1000 บาท /ลกูคา้ 1 ท่าน)  

****หวัหนา้ทวัรไ์ทฮ แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ****  

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ 

และเหลือหน้าวา่งติดกนัอย่างน้อย 0 หนา้  /การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง
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อยา่งนอ้ย 02วนั  

การฮกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน 

ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทลฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทาง

ออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทาง

ลรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจาก

รายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนงัสือเดินทาง 

 กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริณัทก ***ก่อนออกเดินทาง วัน 00 เพื่อทางบริณัทก จะไดส้่งให้

ทางสาฮการบินเพ่ือออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออาฮุการใชง้าน

มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป (นับจากวนัออกเดินทาง )และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีล่ามากกว่า 0 

หนา้ข้ึนไป   

หมาฮเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกณาราฮละเอีฮดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ท่านลกูคา้และบริณทั 

1.บริณทักขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง20 

ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเล่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน ,การประทว้ง , 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.  ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีลอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเล่ือ

เป็นประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ

แลว้ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 
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7.  รายการน้ีเป็นเลียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีลกั

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุใน

โปรแกรมได ้

.8 การจดัการเร่ืองหอ้งลกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้ลกัโดยมีหอ้งลกัส าหรบัผูสู้บ

บุหร่ี  ปลอดบุหร่ีได ้/โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้ลกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความลรอ้ม

ใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นลิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนั

ก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้  

10.มคัคุเทศก ์ลนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ใน

กรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่่านการลิจารณาในการตรวจคนเขา้เมืองออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมือง-

หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

10.  การขบัรถในเวียดนาม จ ากดัความเร็ว ไมเ่กิน 02-02 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่ล้ืนท่ี)  

11.  บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 0ขวดต่อคนต่อวนั  

11. ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการ

นัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบิน

งดเวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ /หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใช้ ในเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถ

เดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ้่ายเล่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจาก

ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการ

ถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั 

 
  

 


