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ไฮไลท.์.. พกัสุดหรูระดบั HI CLASS โรงแรม ระดบั 4 ดาวทุกคนื  

ไฮไลท.์.. ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน+นั่งกระเชา้ ชมจุดที่สูงและสวยที่สุดของเวยีดนาม  

ไฮไลท.์.. นั่งชิงชา้ SUN WHEEL ชมทวิทศันท์ี่สวยงามของอ่าวฮาลองเบย ์  

ไฮไลท.์.. นั่งกระเชา้2 ชัน้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรรจุคนไดถ้ึง 230 คน   



 
 
 

 

            รหัสโปรแกรมทวัร์  SXC 211 LUXURY SAPA FAN 4D3N APR18-TG-W38 

ไฮไลท.์.. ชมโชวหุ่์นกระบอกน า้ สญัลกัษณข์องเมอืงเวยีดนามที่ท่านไม่ควรพลาด 

ไฮไลท.์.. อาหารพิเศษ!! บุฟเฟตน์านาชาต ิSEN // สุกี้ปลาแซลมอน + จิบไวนร์สนุ่ม  

 

วนัแรก       กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง – กระเชา้ฮาลองปารค์ 

05.30 น.   คณะฯพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 4 

เคานเ์ตอร ์D7-12 ของสายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง  

07.45 น.        ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิเวยีดนาม เทีย่วบนิที ่TG560  

09.35 น.        เดินทางถงึ กรุงฮานอย น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฮาลอง 

เที่ยง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้ น าทุกท่านนัง่กระเชา้ 2 ชัน้ขา้มทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมทวิทศันท์ี่แสน

สวยงามของอ่าวฮาลองเบย ์ขา้มฝัง่สู่เกาะอกีฝากฝัง่หน่ึงเพือ่ใหทุ้กท่านได ้

เปลีย่นบรรยากาศการชมทวิทศันค์วามสวยงามของอาวฮาลองเบยโ์ดยการ

นัง่ชิงชา้สวรรค  ์ซึ่งเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ดีๆของการเก็บภาพความ

ประทบัใจจากมมุสูง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่ 1) 

หลงัรบัประทานอาหาร น าท่าน ชอ้บป้ิงตลาดไนทพ์ลาซ่า เมอืงฮาลอง พบกบัสนิคา้

ของฝาก ของทีร่ะลกึ ทีร่วบรวมไวม้ากกว่า 100 รา้นคา้ 

                  เขา้พกัที่ Muong Thanh Grand Ha Long Hotel ระดบั 4ดาว หรอืเทยีบเท่า 

                                           http://grandhalong.muongthanh.com     

http://grandhalong.muongthanh.com/
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วนัที่ 31 ธ.ค 60 ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ฮานอย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ  เพื่อล่องเรือชมความงามตาม

ธรรมชาติ ที่สรรคส์รา้งดว้ยความงดงาม  ดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก อา่ว

ฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า  1969 เกาะ ไดร้บัการ

ประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก อ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขา

หินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่ง

ต่าง ๆ ท ัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ น าท่านชม 

 ถ ้านางฟ้า ชมหินงอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่า

ประทบัใจยิง่นกัถ า้แห่งน้ีเพิง่ถูกคน้พบเมือ่ไม่นานมาน้ี ไดม้กีารประดบัแสงสตีามผนงัและมมุต่าง ๆ ในถ า้ 

ซึง่บรรยากาศภายในถ า้ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติทีเ่สรมิเติมแต่งโดยมนุษย ์  แสงสทีีล่งตวัท า

ใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ท ัง้ รูปมงักร เสาค า้ฟ้าท ัง้  4 เสา รูปปีกอนิทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รกั

หนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซื้อสิ้นคา้ทีร่ะสกึต่างๆ ตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศัน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และใหค้ณะมีเวลาพกัผ่อน

อยู่บนเรอื ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านกลบัสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมอีายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 

2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึ่งเมอืงแห่งน้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ได ้

อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบฝร ัง่เศส ตกึ อาคารทีส่  าคญัต่าง ยงัคงเป็นการก่อสรา้งและน าท่าน

ชมรอบเมืองฮานอย บา้นเรือนสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส  (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.) (ระหว่างการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพกัผ่อนคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซื้อของที่ระลกึจาก

ทางรา้นคา้ ลงรา้นชอปป้ิง 2รา้น ) จากนัน้น าท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุง
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ฮานอย มกัมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานัง่พกัผ่อนบริเวณริม

ทะเลสาบแห่งน้ี  ชม วดัหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก 

ซึง่เป็นเกาะเลก็ ๆ ในทะเลสาบ  มสีแีดงสดใสถอืเป็นเอกลกัษณอ์ย่างหน่ึง

ของกรุงฮานอย จากนัน้คณะไปชอ้ปป้ิงที ่ถนน 36 สาย  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พเิศษ++บฟุเฟหน์านาชาต ิSEN 

 

 

 

 

หลงัรบัประทานอาหาร น าทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้ า 

ชมเรื่องราวทีแ่สดงถงึวถิชีวีติของคนเวยีดนามทีม่คีวามผูกพนักบั

สายน า้ เป็นทีก่ลา่วขวญัของคนทกุชาตทิกุภาษา 

 พกัที่     Muong Thanh Ha Noi Centre hotel ระดบั 4ดาว หรอืเทยีบเท่า 

            http://hanoicentre.muongthanh.com/  

วนัที่ 1 ม.ค 61       ฮานอย – ซาปา – ฟาซปีนั  - LOVE MARKET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งต ัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยู่ในเขต

จงัหวดัลาวไก ตวัเมืองต ัง้อยู่บนระดบัความสูงกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 1 ,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็น

ตลอดปี ที่น่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวที่ส  าคญัของเวียดนาม อีกท ัง้ยงัเป็นดินแดนแห่ง

ขนุเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาตพินัธุม์ากที่สุดในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงน้ีถูกพฒันาขึ้นเป็นเมอืง

http://hanoicentre.muongthanh.com/
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ตากอากาศของชาวฝร ัง่เศส สมยัที่เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร ัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ น าจากนัน้ท่านสู่สถานีกระเชา้ นัง่กระเชา้ขา้มภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีขา้ม

เทือกเขานอ้ยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปนั ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชม

ทศันียภาพทีแ่สนสวยงามบนจดุชมววิในระดบัความสูง 3143 เมตร จดุทีไ่ดร้บัการขนานมานว่าเป็นหลงัคา

แห่งอนิโดจนี ดว้ยทวิทศันแ์บบพาโนรามาพรอ้มสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็ตลอดท ัง้ปี 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พเิศษ++สุกี้ปลาแซลมอน 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท่้านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้

พื้นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจใุจ 

   พกัที่ Sapa Highland Resort ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  www.sapahighlandresort.com  

วนัที่ 2 ม.ค 61 ซาปา – หมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊ - น ้ าตกซลิเวอร ์– ฮานอย – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

http://www.sapahighlandresort.com/
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  น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นชาวเขาก ัต๊ ก ัต๊ หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชม

วถิชีีวติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบ

ข ัน้บนัได ออกเดนิทางสู่น ้าตกสเีงนิ เป็นน า้ตกทีส่วยงามทีสุ่ดในเมอืง

ซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปีนั ซึ่งสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน

จากระยะไกล มคีวามสูงประมาณ 100 เมตร มหีลายระดบั สายน า้

ลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชม.) ไดเ้วลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG565 

22.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที่พอใจก่อนช าระค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่

เด็ก 

“””ไม่มีเตียง

เสริม พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเด่ียว 

จ  านวนทีน่ัง่ 

2 – 5 FEB 61 18,900 17,900 4,500 25 
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วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่

เด็ก 

“””ไม่มีเตียง

เสริม พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเด่ียว 

จ  านวนทีน่ัง่ 

9 – 12 MAR 61 18,900 17,900 4,500 25 

23 – 26 MAR 61 18,900 17,900 4,500 25 

26 – 29 APR 61 18,900 17,900 4,500 25 

***สงกรานต*์** 

12 - 15 เม.ย 61 
22,900 21,900 4,500 31 

***สงกรานต*์** 

13 – 16 เม.ย 61 
22,900 21,900 4,500 31 

 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทวัรค์่าทวัรไ์ดใ้นทุก

กรณี 

หมายเหต ุ:  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร ์ไมส่ามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนัเดินทางได ้และ/  

หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไมต่ า่กว่า 15 ท่านขึ้ นไป กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯจะแจง้ใหท่้าน

ทราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย10 วนั  

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ น และ/หรือมี

ผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  
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4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะน้ัน  

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

ประกาศส าคญั 

สายการบิน มีนโยบายใน จ  ากดัน ้าหนกัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมัท่านตอ้ง

ช าระค่าน ้าหนกัส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้15ท่านข้ึน

ไป  

 

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินไทย,ค่าน ้าหนักกระเป๋าทั้งไป-

กลบั 20 กก., ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองฮานอย , ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, 

ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ , ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ี

ระบุไวใ้นรายการ , ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ตาม

เง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยั  

อตัราน้ีไม่รวม  -   

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักหากเกิน 20 กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ ท่านละ 150 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 600 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน) 

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือ

หนา้วา่งติดกนัอยา่งน้อย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 10,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วนั เพื่อทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการ

บินเพ่ือออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

(นบัจากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   
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หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้

และบริษทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯ

จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุดงาน 

จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ี
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ก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดย

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จาก

อุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิง

ผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุก

ท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 

 


