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วนัแรกของการเดินทาง              กรุงเทพฯ-ฮานอย – ถนน 36 สาย – โชวหุ่์นกระบอกน ้า (-/-/D) 

11.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร(์Q) สายการบิน QATAR AIRWAYS  

                    โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวก 

14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่ QR834 บริการของว่างและพกัผ่อนตามอธัยาศยับนเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

16.15 น. เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่กรุง

ฮานอย  (สนามบินอยู่ห่างจากตวัเมืองฮานอยประมาณ 30 กม.) ระหวา่งเดินทาง ทุกท่านจะไดช่ื้นชม

กบัทศันียภาพของตวัเมืองซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ เวียดนามปัจจุบนั

ตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สไตส ์โคโลเนียล ซ่ึงไดร้บัอิทธิพลจากยุคท่ีฝรัง่เศส

เขา้มาปกครองฮานอย ซ่ึงตั้งอยูริ่มแมน่ ้าด าและแมน่ ้าแดง เมืองน้ี ในอดีต

เคยมีช่ือเรียกต่างๆกนัมา เช่น เมืองทงัลอง แปลว่า เมืองมงักรผงาดฟ้า   

หรือ  เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวนัออก ปัจจุบนั   กรุงฮานอยเป็นแหล่งรวมวฒันธรรมอนั

เก่าแก่ของชาติ มีสถานท่ีน่าสนใจมากมาย ณ ยา่นชุมชนเก่าแก่มีถนนแคบๆ เรียกช่ือถนน ตามสินคา้ท่ี

วางขาย เช่น ถนนผา้ไหม ถนนกระดาษ  ถนนเส่ือ เป็นตน้ถึง  Ha Noiจากน้ันใหท่้านอิสระในการชอ้ปป้ิง 

ณ ถนน 36 สาย ซ่ึงเป็นแหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย มีทั้งของท่ี

ระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ยี่หอ้ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, 

Roxy, Billabong และรองเทา้ต่างๆ 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่ 1) 

หลงัรบัประทานอาหาร น าทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้า ชมเร่ืองราวท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของคน

เวียดนามท่ีมีความผูกพนักบัสายน ้า เป็นท่ีกล่าวขวญัของคนทุกชาติทุกภาษา 

  เขา้สู่ที่พกั ณ   CWD HOTEL // MOONVIEW HOTEL // NEWMOON HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่สอง:  ฮานอย -  ลาวไก -  HAM RONG MOUNTAIN - จตัรุสัใจกลางเมือง – ซาปา (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 2) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่าน

เดินทางขึ้ นเหนือมุง่หนา้สู่ เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้บั

ชายแดนจีน อยูใ่นเขตจงัหวดัลาวไก ตวัเมืองตั้งอยูบ่นระดบัความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 1,650 

เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวท่ีส าคญัของ

เวียดนาม อีกทั้งยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธุม์ากท่ีสุดในเวียดนาม

อีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาขึ้ นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส...สมยัท่ีเวียดนามเป็นอาณานิคม

ของฝรัง่เศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ HAM RONG MOUNTAIN หรือ ภูเขาปากมงักร 

เป็นภูเขาเล็กๆ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูด่า้นหลงัโบสถค์ริสตก์ลางเมืองซาปา มี

ความสูงประมาณ 150 เมตร แลว้น าท่านชมความสวยงามของพืชพนัธุไ์มน้านาชนิด ไมด้อกเมือง

หนาวนานาพนัธุ ์ท่ีหาดูไดย้าก  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 4) หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตลาด

เมืองซาปา( Love market) ชมสินคา้ทอ้งถ่ินและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ท่ีไดเ้ดินทางมารวมตวักนัอยูท่ี่น่ี 

ดว้ยเคร่ืองแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ  

เขา้สู่ที่พกั  SAPA HOLIDAY // SUNNY MOUNTIAN หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม    ซาปา - น ้าตกเงิน – หมู่บา้นชาวเขากัต๊ก๊ีต หรือ หมู่บา้นตาฟาน -  ฮานอย   (B/L/D) 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 5) 

หลังรับประทานอาหารเชา้น าท่าน ชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมน ้าตกสีเงิน หรือ

น ้าตกซิลเวอร ์(Silver Waterfall) เป็นน ้าตกท่ีมีความสวยงาม สามารถมองเห็น

ไดอ้ย่างชดัเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น 

สายน ้าไหลลดัเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความ

สวยงามของน ้าตกตามชั้นต่างๆ  เพ่ือเก็บภาพความประทับใจ พรอ้มภาพท่ี

ระลึกบริเวณสะพานชมวิว จากน้ันน าท่าน ชมทศันียภาพเมืองซาปาท่ีรายลอ้ม

ไปดว้ยเทือกเขา ท่ี หมู่บา้นชาวเขา (CATCATVILLAGE) เผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิต

ความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้น และชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได ท่ีสวยงามสุดลกูหลูกูตา 

เที่ยง           รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 6)  
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จากน้ัน ใหทุ้กท่านอิสระในการชอ้ปป้ิง และเลือกซ้ือส้ินคา้พ้ืนเมืองของชนเผ่า และเดินทางกลบัสู่เมือง

หลวงฮานอย  เสน้ทางเดิมท่ีมา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 7)  

เขา้สู่ที่พกั ณ   CWD HOTEL // MOONVIEW HOTEL // NEWMOON HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี่ จตัรุสับาดิงห ์– สุสานลงุโฮ – บา้นพกั ธรรมเนียบรฐับาล – เจดียเ์สาเดียว – กรุงเทพฯ     (B/L/- ) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (ม้ือที่ 8) หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่าน

เดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์  จัตุรัสแห่งน้ีเป็นสถานท่ี ท่ีท่านโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิสรภาพของ

เวียดนามพน้จากการตกเป็นเมืองขึ้ นของฝรัง่เศส ในวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ2488 

หลงัจากตกเป็นเมืองขึ้ นถึง 48 ปี จากน้ันน าทุกท่านไปยงัท่ีตั้งของ สุสานโฮจิมินห ์

เป็นอาคารท่ีโดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจิมินห์ท่ีนอนสงบอยู่

ในโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศ ซ่ึงขดัต่อความประสงค์ของท่านท่ีตอ้งการใหเ้ผาศพ 

(ท่ีน่ีจะปิดไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นในทุกวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร)์ นักท่องเท่ียวจะเดินเรียงแถวเขา้คิวอย่างเงียบสงบ

และส ารวม เพ่ือเขา้ไปคารวะศพภายในสุสาน โดยหา้มน ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเขา้

ไปโดยเด็ดขาด จากน้ันน าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีรบัรองแขกบา้นแขกเมือง ทา

ดว้ยสีเหลืองทั้งหลงัมีทหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มีเชือกกั้นใหถ่้ายรูปไดใ้นระยะไกลและต่อดว้ย  บา้นพกั

ของโฮจิมินห ์ท่ีเคยพ านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนดว้ยเสาสูง 

ชั้นล่างโปร่งไมม่ีผนังเป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชั้นบนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้น

จะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างท่ีดีจนไดร้ับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศ

เวียดนาม จากน้ันน าท่านชม วดัเจดียเ์สาเดียว ใชเ้วลาเดินเทา้เพียง 3 นาทีก็ถึงท่ีวดัแห่งน้ี เรียกอีกช่ือว่า

วดัแห่งรกั สรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงัเป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่ในสระบัว

ขนาดกลางรูปส่ีเหล่ียมภายในประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของ

มงคลรวม 8 อยา่ง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ที่ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 9) จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ

นอยไบเพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

17.30 น. คณะเหินฟ้าสู่ กรุ่งเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR835  

19.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที่พอใจก่อนช าระค่าบริการ 
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วนัเดินทาง รายละเอียดไฟลบิ์น ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ียว ที่นัง่ 

07 – 10 JUL 60 
ขาไป QR834 (14.25-16.15) 

ขากลบั QR835 (17.30-19.15) 
14,888.- 14,888.- 3,000.- 

32 

20 – 23 JUL 60 
ขาไป QR834 (14.25-16.15) 

ขากลบั QR835 (17.30-19.15) 
14,888.- 14,888.- 3,000.- 

26 

11 – 14 AUG 60 
ขาไป QR834 (14.25-16.15) 

ขากลบั QR835 (17.30-19.15) 
14,888.- 14,888.- 3,000.- 

26 

24 – 27 AUG 60 
ขาไป QR834 (14.25-16.15) 

ขากลบั QR835 (17.30-19.15) 
14,888.- 14,888.- 3,000.- 

26 

07 – 10 SEP 60 
ขาไป QR834 (14.25-16.15) 

ขากลบั QR835 (17.30-19.15) 
14,888 14,888 3,000 

21 

21 – 24 SEP 60 
ขาไป QR834 (14.25-16.15) 

ขากลบั QR835 (17.30-19.15) 
12,888 12,888 3,000 

21 

05 – 08 OCT 60 
ขาไป QR834 (14.25-16.15) 

ขากลบั QR835 (17.30-19.15) 
12,888 12,888 3,000 

26 

12 – 15 OCT 60 
ขาไป QR834 (14.25-16.15) 

ขากลบั QR835 (17.30-19.15) 
14,888 14,888 3,000 

26 

20 – 23 OCT 60 
ขาไป QR834 (14.25-16.15) 

ขากลบั QR835 (17.30-19.15) 
14,888 14,888 3,000 

32 

 

อตัราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ **** ไม่มีราคาเด็ก**** 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทวัรค์่าทวัรไ์ดใ้นทุก

กรณี 

หมายเหต ุ:  
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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  

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 โดยสายการบินการต์าร ์แอรเ์วย,์ค่าน ้าหนักกระเป๋า

ทั้งไป-กลบั 30 กก., ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองฮานอย , ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ , ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชม

สถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ , ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยั  

อตัราน้ีไม่รวม  -   

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักหากเกิน 30 กิโลกรมั  

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

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้

วา่งติดกนัอย่างนอ้ย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ

และเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนงัสือเดินทาง 
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*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษทัฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วนั เพื่อทางบริษทัฯ จะไดส้่งใหท้างสายการบิน

เพ่ือออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป (นับ

จากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้

และบริษทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง20 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์

แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือวา่

ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง 

มิฉะน้ัน บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 
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14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุดงาน 

จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ี

ก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆ

ฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็น

ส าคญั  

 

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 


