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วนัแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET 

11.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร ชัน้ 4 ประตู 4  เคาน์เตอร ์G 

เคาน์เตอรส์ายการบิน เวยีดเจท็แอร ์(VJ)เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

15.20 น. เหริฟ้าสู ่กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวยีดเจท็แอร ์(VJ) เที่ยวบินที่ VJ906 

17.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองไฮฟอง หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านออกเดนิสู่ฮาลอง ดนิแดน

แห่งมงักรหลบัไหล ตัง้อยู่ในจงัหวดักวา่งนิงห ์(ประมาณ 2 ชม) 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื้อที่1) 

จากนัน้น าท่าน ชอ้บป้ิงตลาดไนทพ์ลาซ่า เมืองฮาลอง พบกบัสินคา้ของฝาก ของที่ระลกึ ที่รวบรวมไว ้

มากกวา่ 100 รา้นคา้ 

ที่พกั เขา้พกัที่ NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง        ลอ่งอา่วฮาลองเบย ์– ถ ้านางฟ้า – ฮานอย – วดัเฉินกว๊ก – วดัหงอกเซิน – ถนน 36 สาย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่2) 

จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อน าท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย  ์ที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ้

ถงึ 2 ครัง้ดว้ยกนั ในดา้นความงดงงามตระการตาทางธรรมชาติ และล่าสุดคือ ถูกยกย่องดา้นธรณีวทิยา 
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ว่าเป็นเกาะที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งภูมภิาคเอเชีย น าทุกท่านเปิดโลกทศัน์ล่องเรือชมเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 2 พนั

เกาะ ที่สลบัซบัซอ้นราว กบัภาพวาด 3 มิติ น าท่านชม ถ ้านางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่

สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนกัถ  า้แห่งนี้ เพิ่งถูกคน้พบเมื่อไม่นานมานี้  ไดม้กีารประดบัแสงสีตามผนงัและ

มมุต่าง ๆ ในถ า้ ซึ่งบรรยากาศภายในถ า้ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์  

แสงสทีี่ลงตวัท าใหเ้กิดจนิตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ท ัง้ รูปมงักร เสาค า้ฟ้าท ัง้ 4 เสา รูปปีกอนิทรี รูป

นางฟ้า รูปคู่รกัหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซื้อสิ้นคา้ที่ระสึกต่างๆ ตามอธัยาศยั จากนัน้น า

ท่านเขา้ชม ถ  า้ตน้ไม ้ เป็นถ า้หนิงอกหนิยอ้ยเช่นกนั แต่หนิงอกหนิยอ้ยที่นี่ส่วนใหญ่จะมลีกัษณะเหมอืนกบั

ตน้ไมท้ ัง้สิ้น  ซึง่ท  าใหผู้ท้ี่ไดเ้ขา้ชมรูส้กึราวกบัอยู่ในป่าไมก็้วา่ได ้

 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนับนเรือ (อาหารทะเลซีฟุ้ ด สดสด) (มื้อที่3)  

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่เมืองฮานอย (ระหว่างการเดินทางแวะรา้นคา้อิสระพกัผ่อนคลาย

อริิยาบถ หรือเลอืกซื้อของที่ระลกึจากทางรา้นคา้ (ใชท้างด่วนเปิดใหม่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2ชม.) 

จากนัน้ พาทุกท่านเขา้ชม วดัเฉินกว๊ก วดัน้ีมปีระวตัิยาวนานกวา่ 1,500 ปี ถอืเป็นวดั

ที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย เป็นสถานที่ศกัดิ์สิทธ์ิแหลง่ที่ชาวพทุธจ านวนมากมา

ท่องเที่ยวและกราบ จุดเด่นคือเจดียข์นาดใหญ่ประกอบดว้ย 11 ช ัน้ สูง 15 

เมตร หอแต่ละชัน้มี 6 ประตูโคง้ ในแต่ละช่องประตูมีรูปปัน้พระพุทธรูป 

และยงัมกีารบรรจุอฐัขิองเจา้อาวาสแห่งวดัน้ีลงในเจดยีด์ว้ย น าท่านเดินทาง

ต่อไปยงัวดัหงอกเซิน ตัง้อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ (ฮวา่นเกีย๋ม)  บนเกาะหยก

ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถขา้มจากฝัง่ไปยงัวดัโดยขา้มสะพานเทฮุก หรือ

สะพานแสงอาทิตยม์ีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของ

กรุงฮานอยนกัท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึกกนัเสมอ 

ปจัจุบนักลางทะเลสาบมหีอคอยเลก็ๆ ชื่อว่าหอคอยเต่า ตัง้ไวเ้พื่อ

เชื่อมโยงถงึต านานของวดัแห่งนี้ จากนัน้ใหท้่านอสิระในการชอ้ปป้ิง 

ณ ถนน 36 สาย ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลกึและสนิคา้พื้นเมอืงที่
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ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย มที ัง้ของที่ระลกึ ของกิน ของใช ้อาท ิหมวกงอบญวน ภาพเขยีน กระเป๋าก็อปป้ี 

ยี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong และรองเทา้ต่างๆ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื้อที่ 4) 

หลงัรบัประทานอาหาร น าทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้ า ชม

เรื่องราวที่แสดงถงึวถิชีีวติของคนเวียดนามที่มคีวามผูกพนักบัสายน า้ 

เป็นที่กลา่วขวญัของคนทุกชาติทุกภาษา 

 เขา้พกัที่ Moon View Hotel โรงแรมระดบั 3 ดาว (หรือเทียบเท่า) 

 

วนัที่สาม ฮานอย – นิงหบ์ิงห ์– ลอ่งเรือกระจาด – วดับายดิงห ์– ฮานอย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่5) 

  เราจะน าท่านเดินทางสู่ นิงหบ์ิงห ์(NinhBinh) ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม. เมอืงเก่าแก่ที่มคีวามโดดเด่น

ทางธรรมชาติ มพีื้นที่ชุ่มน า้ในอาณาเขตอนัไพศาลจนถกูขนานนามวา่ ฮาลองบกเป็นเมอืงที่มภีมูทิศันแ์ปลก

ตา ท ัง้เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต า่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอดจึงถือกนัว่าเป็นเมอืง

ศกัดิ์สทิธ์ิ คณะปฏวิตัิของโฮจมินิหก็์ไดเ้คยตัง้ฐานทพัขึ้นที่น่ีเป็นแห่งแรกในการศึก เดยีนเบยีนฟู  

จากนั้น น าท่านสู่ท่าเรือ จ่างอาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ต ัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

สามเหลี่ยมปากแม่น า้แดง ในจงัหวดันิงบิง่ห ์เป็นพื้นที่ที่มที ัง้ภมูทิศัน์

อนังดงามของยอดเขาหนิปูน แมน่ า้หลายสายไหลลดัเลาะ บางส่วนจม

อยู่ใตน้ า้ และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จึงท  าใหส้ถานที่แห่งนี้

งดงามน่าชม และยงัมร่ีองรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเ้ห็นการตัง้ถิ่น
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ฐานของมนุษยส์มยัโบราณ ท าใหส้ถานที่แห่งนี้ ไดร้บัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและ

ธรรมชาติ  การชื่นชมทศันียภาพที่สวยงามในจ่างอานนัน้ คือการลอ่งเรือเลก็ประมาณล  าละ 4-5 คนเพือ่เขา้

ไปเยี่ยมชมจ่างอาน เรือแจวก็จะพาเราไปเยี่ยมชมวดั หลงัจากนัน้ก็จะพาเราไปลอดถ า้ มที ัง้หมด 49 ถ า้ ซึง่

แต่ละถ  า้จะมชีื่อแตกต่างกนัไปจะใชเ้วลาลอ่งเรือไปกลบัร่วมสองชัว่โมงเลย ทเีดยีว  จ่างอานยงัถูกเรียกว่า 

ฮาลองบก เพราะที่นี้มเีขาหนิปูนและถ า้คลา้ยกบัที่อ่าวฮาลอง จงัหวดักวา่งนิงหอ์ีกดว้ย ระบบนิเวศของจ่าง

อานก็หลากหลายมพีนัธุพ์ชืหายากและสตัวป่์าสงวนอาศยัอยู่ เป็นจ านวนมาก 

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร ( มื้อที่6 ) 

จากนัน้ น าท่านชม วดับา๊ยดิ๊งห ์การเดนิทางขึ้นวดัตอ้งขึ้นบนัไดหินกวา่ ๓๐๐ ข ัน้  ทางฝัง่ขวามอืของวดัคือ

ถ  า้ซา้งที่บูชาพระพทุธเจา้และเทพกาวเซนิ  ฝัง่ซา้ยมอืคือถ  า้โต๊ยที่บูชาเจา้แม่และนางฟ้า  สถาปจัย

กรรมของวดัตามรูปแบบวดักบัถ  า้สลบักนัที่เห็นท ัว่ไปใน

เวียดนาม  “ ดา้นบนของประตูเขา้ถ  า้ซา้งมีค าว่า มินห์

ดิ ๋งห ์แยงลาม หรือ  ทิวท ัศน์ที่ เลื่องชื่ อลือนาม ที่

กษตัริยเ์ลแทง้ตงพระราชทานใหอ้นัเป็นการกล่าวถึง

ความสวยงามของที่นี่ เพดานถ า้เป็นหลงัคาวดัที่ทนทานและปกป้องที่ประทบัของพระพทุธเจา้และ

เจา้แม ่ หิ้งบูชาไดร้บัการจดัตามรูปแบบของวดัเวยีดโบราณที่มพีระพทุธรูปและเจา้แมก่วนอมิ  ”  

 จากนัน้เดนิทางกลบัสู่ฮานอย ตามเสน้ทางเดมิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มื้อที่7) 

เขา้พกัที่ Moon View Hotel โรงแรมระดบั 3 ดาว (หรือเทียบเท่า) 

วนัที่สี ่ ฮานอย - จตุรสับาดิงห ์- กรุงเทพฯ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 8)  หลงัรบัประทานอาหาร

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสับาดิงห ์จตัุรสัแห่งนี้ เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิ

มนิหไ์ดอ้่านค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมอืงขึ้น

ของฝรัง่เศส ในวนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ2488 หลงัจากตกเป็นเมอืงขึ้นถึง 

48 ปี  (ที่นี่จะปิดไมใ่หเ้ขา้ชมดา้นในทุกวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร)์  

**ถ่ายรูปดา้นนอก***ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินอยไบ 

    น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินอยไบ 

  12.15 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VJ901 

  14.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ… 

 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง* 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขตา่งๆใหค้รบถว้นจนเป็นทีพ่อใจก่อนช าระเงิน 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กต  า่กว่า 12ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว จ  านวนท่ี 

6 – 9 ก.ค 61 12,555 12,555 3,000 20+1 

13 – 16  ก.ค 61 12,555 12,555 3,000 20+1 

อาสาฬหบูชา / เขา้พรรษา 

27 – 30 ก.ค 61 

14,555 14,555 
3,000 36+1 

วนัแม่แห่งชาต ิ

10 – 13 ส.ค 61 

13,555 13,555 
3,000 20+1 

17 – 20 ส.ค 61 12,555 12,555 3,000 20+1 

24 – 27 ส.ค 61 11,555 11,555 3,000 20+1 
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7 – 10 ก.ย 61 11,555 11,555 3,000 20+1 

    21 - 24 ก.ย 61 11,555 11,555 3,000 20+1 

28 ก.ย – 1 ต.ค 61 11,555 11,555 3,000 20+1 

5 – 8 ต.ค 61 11,555 11,555 3,000 20+1 

12 - 15 ต.ค 61 11,555 11,555 3,000 20+1 

วนัปิยมหาราช 

21 – 24 ต.ค 

13,555 13,555 
3,000 31+1 

26 - 29 ต.ค 61 11,555 11,555 3,000 20+1 

 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

หมายเหต ุ:  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร ์ไม่สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนัเดินทางได ้

และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร์ 

2.กรุ๊ปออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯจะแจง้ใหท่้าน

ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วนั  

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ น และ/หรือมี

ผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะน้ัน  

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

ประกาศส าคญั 

สายการบิน มีนโยบายใน จ  ากดัน ้าหนักทา่นละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ทา่น

ตอ้งช าระค่าน ้าหนักส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรยีกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้20 

ทา่นขึ้ นไป  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ไฮฟอง – ฮานอย - กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร ์,ค่าภาษี

สนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองฮานอย , ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้ อ

ตลอดรายการ , ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ , ค่า
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ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ประกนัภยั  

อตัราน้ีไม่รวม  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 800 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น) 

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารทีป่ระกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือ

หน้าว่างติดกนัอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ

คณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

 

หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วนั เพือ่ทางบรษิัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการ

บินเพือ่ออกตัว๋เครือ่งบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป 

(นับจากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ขึ้ นไป   

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบริษัท 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบติัเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตวัท่านและ

สมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 
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7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได้ 

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได้ 

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัท

ฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

ๆ  

12. การขบัรถในเวียดนาม จ ากดัความเร็ว ไมเ่กิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พ้ืนท่ี) 

13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ

วุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือตารางเวลา

บินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนจากทั้งทางตรงและทางออ้ม 

เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทาง

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทาง

บริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 

 


