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วนัแรก สุวรรณภูมิ–ฮานอย-นิงบิงห ์

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

                    โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวก 

14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่ QR834 บริการของว่างและพกัผ่อนตามอธัยาศยับนเครื่อง 
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16.20 น. เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เราจะน าท่าน

เดินทางสู่ นิงหบ์ิงห์ (NinhBinh) ใชเ้วลาปาะมาณ 2.30 ชม. เมืองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเด่นทาง

ธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า  ฮาลองบกเป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศน์

แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปนู ท่ีราบต า่ และนาขา้วลอ้มรอบดว้ยยอดเขา99 ยอดจึงถือกนัวา่เป็น

เมืองศกัด์ิสิทธ์ิ คณะปฏิวติัของโฮจิมินหก็์ไดเ้คยตั้งฐานทพัข้ึนท่ีน่ีเป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่ 1) 

 เขา้พกัที่      YEN NHI  HOTELl หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที่สอง ล่องเรือฮาลองบก – ฮาลอง - ชมตลาดราตรีฮาลอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั(ม้ือที่ 2) 

 หลงัรบัประทานอาหารเชา้น าทุกทานเดินทางสู่   

จ่า ง อ าน  เ ป็ นแหล่ง ท่อ ง เ ที่ย ว  ที ่ตั ้ ง อ ยู ่ท า งตอน ใต ้ข อ ง

สามเหลี่ยมปากแม่น ้าแดง ในจังหวัดนิงบิ่ งห์ เ ป็นพ้ืนที่ ที่มี

ทั้ งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น ้าหลายสาย

ไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต ้น ้า  และยังถูกล้อมรอบด้วย

ผาสูงชัน จึงท าให ้สถานที่แห่ง น้ี งดงามน่าชม และยังมี

ร่องรอยทางโบราณคดี ที่ เผยให ้เห็นการตั้ ง ถ่ินฐานของ

มนุษย ์สม ัย  โบราณ  ท า ให ้สถานที่แห่ง น้ี ได ้ร ับการขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ   

น าท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราท่ีไหลเย็น ในช่วง

แรกของการเดินทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่ง

แม่น ้า ซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระ หว่าง

การเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย ์เพลิดเพลินกบัการ นัง่เรือ

กระจาด ล่องผ่านทอ้งน ้า ชมทศันียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลบัซบัซอ้นสุดลูกหูลูกตา สองขา้งทางเป็น

ทุ่งนาบา้งทุ่งหญา้คาบา้งสลบักนัไป ความประทับใจที่ ได ้จากการมาเ ท่ียวชมจ่างอานคือ  จ่าง

อานเป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติ ที่สวยงามมากแห่งห น่ึงของเวียตนาม ทิวทัศ น์

ความสวยงามของท่ี น้ีได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ  
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เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรมที่พกั(ม้ือที่ 3) 

บ่าย จากน้ันน าทุกท่านแวะสักการะ วัด Baidinh ท่ีมีประวัติอัน

ยาวนานเก่าแก่ และมีช่ือเสียงของประเทศเวียดนามเป็น

อย่างมาก แลว้น าท่านเขา้ชม  จากน้ันน าท่านออกเดินสู่ฮา

ลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตั้ งอยู่ในจังหวัดกว่าง

นิงห ์ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กม.ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม (ระหว่างการเดินทางจะมีแวะรา้นคา้ ชม

และเลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินและเขา้หอ้งน ้า ผ่อนคลายอิริยาบถ) 

เยน็ ถึงฮาลองเบย ์บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 4) 

หลงัรบัประทานอาหาร น าท่าน ชอ้บป้ิงตลาดไนทพ์ลาซ่า เมืองฮาลอง พบกบัสินคา้ของฝาก ของท่ี

ระลึก ท่ีรวบรวมไวม้ากกวา่ 100 รา้นคา้ 

                    เขา้พกัที่ VAN HAI Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

 

วนัที่สาม      อ่าวฮาลอง-ถ ้านางฟ้า-หมู่บา้นชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ชอ้ปถนน 36 สาย 

                  โชวหุ่์นกระบอกน ้า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั(ม้ือที่ 5) 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือน าท่านช่ืนชม

มรดกโลก อ่าวฮาลองเบย ์ท่ีไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ้

ถึง 2 ครั้งดว้ยกัน ในดา้นธรรมชาติ และล่าสุดคือ ดา้นธรณีวิทยา 

ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พนักว่าเกาะ ท่ีสลบัซับซอ้นราวกบั

ภาพวาด 3 มิติ และชม ถ ้านางฟ้า   ท่ีมีหินงอกหินยอ้ยท่ีสวยงาม  

ในรูปร่างท่ีแปลกตาท าให้ผู ้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการ

จินตนาการจากหินงอกหินยอ้ยรูปร่างต่างๆจากน้ันแวะ ชมหมู่บา้น
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ชาวประมง ท่านสามารถสัง่อาหารทะลสดๆ จากกระชงัใหท้างเรือปรุงเสริมกบัอาหารกลางวนัได้อีก

ดว้ย 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนับนเรือ(ม้ือที่ 6) (อาหารทะเลซีฟุ้ด สดสด)  

หลังจากรับประทานอาหารบนเรือเสร็จ จากน้ัน เราจะพาทุกท่านกลับขึ้ นฝั่งเพ่ือ เดินทางกลับ กรุง

ฮานอย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหว่างทางจะมีแวะรา้นของฝาก เพ่ือเขา้หอ้งน ้า ชมและ

เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั)   

บ่าย      ถึงกรุงฮานอย น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ

กลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีตามต านานกล่าวไวว้่า 

ในสมยัท่ีเวียดนามท าสงคราม สูร้บกบัประเทศจีน กษัตริย์

แห่งเวียดนามได้ท าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่

สามารถเอาชนะทหารจากจีนไดส้กัที ท าใหเ้กิดความทอ้แท้

พระทัย เมื่อไดม้าล่องเรือมาถึงท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดม้ีปฎิ

หารยเ์กิดขึ้ น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตัวหน่ึงไดม้อบดาบวิเศษใหพ้ระองค์ 

เพ่ือท าสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ีพระองค์ไดร้ับดาบมาน้ัน 

พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกครั้ง และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศ

จี น  ท า ใ ห้บ้า น เ มื อ ง ส งบ สุ ข  จ าก น้ันน า ท่ า นข้า ม  สะพาน

แสงอาทิตย์  เ พ่ื อชม  วัดหงอกเ ซิน  เ ป็นวัด โบราณ ภายใน

ประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซ่ึงคนท่ีน่ีมีความเช่ือว่า เต่าตัวน้ี คือเต่า

ศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน จากน้ันใหท่้านอิสระในการชอ้ป

ป้ิง ณ ถนน 36 สาย ซ่ึงเป็นแหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย มีทั้ง

ของท่ีระลึก ของกิน ของใช ้อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ยี่หอ้ต่างๆ เช่น  Samsonite, 

Kipling, Roxy, Billabong และรองเทา้ต่างๆ 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่ 7)พิเศษ! บุฟเฟ่นานาชาต ิZEN BUFFET กว่า 200 ชนิด 

หลงัรบัประทานอาหาร น าทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้า ชมเร่ืองราวท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของคน

เวียดนามท่ีมีความผูกพนักบัสายน ้า เป็นท่ีกล่าวขวญัของคนทุกชาติทุกภาษา 

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

วนัที่สี่ จตัรุสับาดิงห ์– สุสานลงุโฮ – บา้นพกั ธรรมเนียบรฐับาล – เจดียเ์สาเดียว – กรุงเทพฯ     (B/L/- ) 
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เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (ม้ือที่ 8)  

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห  ์ จัตุรัสแห่งน้ีเป็น

สถานท่ี ท่ีท่านโฮจิมินหไ์ดอ้่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพน้จากการตก

เป็นเมืองขึ้ นของฝรัง่เศส ในวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ2488 หลงัจากตกเป็นเมืองขึ้ น

ถึง 48 ปี จากน้ันน าทุกท่านไปยงัท่ีตั้งของ สุสานโฮจิมินห ์เป็นอาคารท่ีโดดเด่น 

สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจิมินหท่ี์นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรบัอากาศ ซ่ึงขดัต่อ

ความประสงค์ของท่านท่ีตอ้งการใหเ้ผาศพ (ท่ีน่ีจะปิดไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) 

นักท่องเท่ียวจะเดินเรียงแถวเขา้คิวอย่างเงียบสงบและส ารวม เพ่ือเขา้ไปคารวะศพภายในสุสาน โดยหา้ม

น ากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเขา้ไปโดยเด็ดขาด จากน้ันน าท่านชม  ท าเนียบ

ประธานาธิบดี ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีรบัรองแขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสีเหลืองทั้งหลงัมีทหารเฝ้าหา้มเขา้ไป

ใกล ้แต่มีเชือกกั้นใหถ่้ายรูปไดใ้นระยะไกลและต่อดว้ย บา้นพกัของโฮจิมินห ์ท่ีเคยพ านักอยู่ในช่วงปี 

พ.ศ. 2501-2512 บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนดว้ยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนังเป็นท่ีพกัผ่อน

และตอ้นรับแขก ชั้นบนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะดูเรียบง่าย สะอาด และมี

ขนาดเล็ก สมกบัเป็นตวัอย่างท่ีดีจนไดร้บัการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากน้ันน าท่านชม  

วดัเจดียเ์สาเดียว ใชเ้วลาเดินเทา้เพียง 3 นาทีก็ถึงท่ีวดัแห่งน้ี เรียกอีกช่ือว่าวดัแห่งรกั สรา้งดว้ยไมท้ั้ง

หลงัเป็นศาลาเก๋งจีนหลงัเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนตน้เสาเดียวปักอยู่ในสระบวัขนาดกลางรูปส่ีเหล่ียม

ภายในประดิษฐานรูปเจา้แมก่วนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อยา่ง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ที่ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 9) จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ

นอยไบเพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

17.20 น. คณะเหินฟ้าสู่ กรุ่งเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR835  

19.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอา่นเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง*** 

 

*** อตัราน้ีลงรา้นชอปป้ิง เยือ่ไผ่ ยาสมุนไพร รา้นหยก*** 

 

 

อตัราค่าบริการ 
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ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที่พอใจก่อนช าระค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ียว ที่นัง่ 

07 – 10 JUL 60 14,888.- 14,888.- 3,000.- 32 

20 – 23 JUL 60 14,888.- 14,888.- 3,000.- 26 

11 – 14 AUG 60 14,888.- 14,888.- 3,000.- 26 

24 – 27 AUG 60 14,888.- 14,888.- 3,000.- 26 

07 – 10 SEP 60 14,888.- 14,888.- 3,000 
21 

21 – 24 SEP 60 13,888 13,888 3,000 21 

05 – 08 OCT 60 13,888 13,888 3,000 26 

12 – 15 OCT 60 14,888 14,888 3,000 26 

20 – 23 OCT 60 14,888 14,888 3,000 32 

อตัราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ **** ไม่มีราคาเด็ก**** 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

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 30 กิโลกรมั  กรณีน ้าหนกักระเป๋าเกิน 30 กิโลกรมั ท่าน

ตอ้งช าระค่าน ้าหนกัส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้15 

ท่านข้ึนไป  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์,ค่าภาษีสนามบิน

กรุงเทพฯ และท่ีเมืองฮานอย , ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอด

รายการ , ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ , ค่า

ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ

ประกนัภยั  

อตัราน้ีไม่รวม  

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักหากเกิน 30 กิโลกรมั  

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 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 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั

คณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วนั เพื่อทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการ

บินเพื่อออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

(นบัจากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   
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หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้

และบริษทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบติัเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอา่นเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจกอ่นช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตวัท่านและ

สมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือคา่ทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดย

อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัท

ฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น 

ๆ  

12. การขบัรถในเวียดนาม จ ากดัความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พื้ นท่ี) 

13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ

วุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ

ตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรง

และทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมือง

จากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในทุกกรณี โดย

ทั้งน้ีทางบริษัทจะยดึผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  
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“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 


