
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  SXC18 HANOI SAPA HALONG4D3N OCT17-SX-W38 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  SXC18 HANOI SAPA HALONG4D3N OCT17-SX-W38 

 

  

 

 

วนัที่1  กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-LOVE MARKET 

07.30 น.   คณะฯพรอ้มกนัที่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรข์องสายการ

บนิไลออ้นแอร ์เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง  

10.00 น.   ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิเวยีดนาม เทีย่วบนิที ่SL180  

  (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 1.45 ช ัว่โมง ) 

11.45 น.   เดินทางถงึ กรุงฮานอย น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งต ัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยู่ในเขต

จงัหวดัลาวไก ตวัเมอืงต ัง้อยู่บนระดบัความสูงกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 1 ,650 เมตร จึงมอีากาศหนาวเย็น

ตลอดปี ที่น่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวที่ส  าคญัของเวยีดนาม อีกท ัง้ยงัเป็นดินแดนแห่ง

ขนุเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาติพนัธุม์ากทีสุ่ดในเวยีดนามอกีดว้ย ในอดตีเมอืงน้ีถูกพฒันาขึ้นเป็นเมอืง

ตากอากาศของชาวฝร ัง่เศส สมยัที่เวยีดนามเป็นอาณานิคมของฝร ัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท่้านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้

พื้นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจใุจ 

   พกัที่ Holiday sapa Hotel ระดบั 3ดาว หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่2  ซาปา- หมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊ – หบุเขาปากมงักร - ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหงอกเซนิ - ถนน36สาย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นชาวเขาก ัต๊ ก ัต๊ หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวถิี

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้ว

แบบข ัน้บนัได  จากนัน้ น าท่านขึ้นไปชมบริเวณหุบเขาปาก

มงักร Ham rong mountain ซึ่งท่านจะได ้ชมทะเลหมอกที่

ปกคลุมท ัว่เมืองซา  ปา ชมดอกไมเ้มืองหนาวนานาพรรณ อนั

สวยงาม บนภูเขาเลก็ๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 

150 เมตร น าท่านเดินเทา้ขึ้น  ไปเที่ยวบนภูเขาลูก อนัเป็นแหล่งศึกษาหาความรูท้างธรรมชาติวทิยาเพราะมี

พชืพนัธุไ์มน้านาชนิดที่หายากตลอดจนไมด้อกเมอืงหนาวนานาพนัธุส์วยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว 

จากนัน้ขึ้นไปยงัจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกน้ี ซึ่งท าเป็นบนัไดสลบักบัทางเดินเทา้พื้นราบผ่านสวนหิน

ธรรมชาตรูิปร่างแปลกตาซึง่มอีายุนบัพนัปีส าหรบัทางขึ้นจดุชมววินัน้วกไปเวยีนมาคลา้ยเดนิอยู่ในเขาวงกต  

จนถงึบนจุดชมววิเพือ่ถ่ายภาพของเมอืงซาปา รายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหว่างเหลีย่นเซิน่และเมือ่มองไปไกล 

ก็จะเหน็ยอดเขาฟานซปีนั ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอนิโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตวั

ไปมาอย่างชา้ๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอาทติยส์ภาพปรบัเปลีย่นไปมาทกุๆ หา้นาท ีววิหลงัคาสแีดงของวลิล่า

คลาสสคิสไตลโ์คโลเนียลแบบฝรัง่เศส สลบักบัสสีนัของบรรดาบา้นเรือนผูค้น โบสถค์ริสตต์ ัง้เด่นเป็นสง่า

อยู่เบื้องลา่งถนนหนทางและทะเลสาปทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงซาปาช่างเป็นภาพที่สวยงามคุม้ค่าจากการทีท่่าน

ไดม้าชม 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดิม (ระยะทาง 245 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) จากนัน้น าท่านไปชม 

ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมีชาว

ฮานอยและนกัท่องเทีย่วมานัง่พกัผ่อนบรเิวณรมิทะเลสาบแห่งน้ี  ชม 

วดัหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึง่เป็นเกาะเลก็ ๆ 

ในทะเลสาบ  มสีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลกัษณอ์ย่างหน่ึงของกรุงฮานอย  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น  น าคณะอสิระชอปป้ิงตามอธัยาศยัที่ ถนน 36สาย  

  พกัที่ Delight Hotel Hanoi ระดบั 3ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

วนัที่3        ฮานอย-จตัรุสับาดิงห ์– สุสานโฮจมิินห ์– ท าเนียบประธานาธปิดี – เจดียเ์สาเดียว - ฮาลอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ จตัรุสับาดิงห ์ ณ จตัรุสัแห่งน้ีเป็นสถานทีท่ีท่่านโฮจมินิหไ์ดอ่้านค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนาม

พน้จากฝร ัง่เศส ในวนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2488 หลงัจากตกเป็น

เมืองขึ้นของฝร ัง่เศสอยู่ถึง48ปี ที่ต ัง้ของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม 

ชม สุสานโฮจมิินห ์ภายในบรรจศุพอาบน า้ยาของโฮจมินิห ์นอนสงบ

อยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรบัอากาศที่ขดัต่อความประสงคข์องท่านที่

ตอ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไม่ให ้เขา้ชมดา้นในทกุวนัจนัทรแ์ละวนัศกุร)์ 
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นกัท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขา้คิวอย่างเงยีบสงบและส ารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสุสานได ้โดยหา้มน า

กลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรอืกระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาด จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี 

ปจัจุบนัใชเ้ป็นที่รบัรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงท ัง้หลงั มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มเีชือกกัน้

ใหถ่้ายรูปไดใ้นระยะไกล และต่อดว้ย บา้นพกัโฮจมิินห ์ทีเ่คยพ านกัอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพกั

สรา้งดว้ยไมท้ ัง้หลงั ยกพื้นดว้ยเสาสูง ช ัน้ลา่งโปร่งไม่มผีนงั เป็นที่พกัผ่อนและตอ้นรบัแขก ช ัน้บนสุดเป็น

หอ้งสมดุ หอ้งท างาน และหอ้งนอน บา้นจะเรยีบงา่ย สะอาด มขีนาดเลก็ สมกบัเป็นตวัอย่างที่ดี จนไดร้บั

การยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวยีดนาม จากนัน้น าท่าน ชมวดัเจดียเ์สาเดียว เรียกอกีชื่อว่าวดัแห่งรกั 

สรา้งดว้ยไมท้ ัง้หลงั เป็นศาลาเกง๋จนีหลงัเดียวขนาดเลก็ ตัง้อยู่บนตน้เสาเดียวปกัอยู่ในสระบวัขนาดกลาง

รูปสีเ่หลีย่ม ภายในประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิิหารม ี10 กร แต่ละมอืถือของมงคลรวม 8 

อย่าง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย ์ระหว่างทางชมทวิทศันส์องขา้งทางที่เป็นหมู่บา้นสลบักบัทอ้งนาที่

จะเปลีย่นไปตามฤดูกาล อา่วฮาลอง ในปี ค.ศ.1994 องคก์ารUNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชม. โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใหท่้าน

สมัผสับรรยากาศขา้งทาง ชมวถิีชีวติความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาขา้ว   (ระหว่างการเดินทางแวะ

รา้นคา้อสิระพกัผ่อนคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซื้อของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านไป ชอ้บป้ิงที่ตลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 

  พกัที่ Kenny Hotel ระดบั 3ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่4        ฮาลอง-ฮานอย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรคส์รา้งดว้ยความงดงาม

ดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก อา่วฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ไดร้บัการประกาศ

เป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก อ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะ

ไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ท ัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ น าท่านชม ถ ้านางฟ้า ชมหิน

งอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนกัถ า้แห่งน้ีเพิง่ถูกคน้พบเมื่อไม่นานมาน้ี  ไดม้ี

การประดบัแสงสีตามผนงัและมุมต่าง ๆ ในถ า้ ซึ่งบรรยากาศภายในถ า้ท่านจะชมความสวยงามตาม

ธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์   แสงสทีี่ลงตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ท ัง้ รูป

มงักร เสาค า้ฟ้าท ัง้  4 เสา รูปปีกอนิทร ีรูปนางฟ้า รูปคู่รกัหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซื้อสิ้น

คา้ทีร่ะสกึต่างๆ ตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทศัน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และใหค้ณะมีเวลาพกัผ่อน

อยู่บนเรอื ภตัตาคาร 

เที่ยง จากนัน้น าท่านกลบัสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมอีายุครบ 1000 ปีในปี 

ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม ซึง่เมอืงแห่งน้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์

ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส ตึก อาคารที่ส  าคญัต่าง ยงัคงเป็นการก่อสรา้งและน า

ท่านชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรือนสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส  ไดเ้วลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่ ท่า

อากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

20.20 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL185  

(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2ชม.) 

22.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที่พอใจก่อนช าระค่าบริการ 

      วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่

เด็ก 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

   

จ  านวนทีน่ัง่ 

7 - 10 JUL 60 9,999 9,999 3,000 15+1 

21-24 JUL 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

28-31 JUL 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

25-28 AUG 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

8-11 SEP 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

15-18 SEP 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

22-25 SEP 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

06-09 OCT 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

13-16 OCT 60 13,555 13,555 3,000 20+1 
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      วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่

เด็ก 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

   

จ  านวนทีน่ัง่ 

20-23 OCT 60 14,555 14,555 3,500 
20+1 

 

10-13 NOV 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

24-27 NOV 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

01-04 DEC 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

03-06 DEC 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

08-11 DEC 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

15-18 DEC 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

22-25 DEC 60 13,555 13,555 3,000 20+1 

29 DEC – 01 JAN 61 16,555 16,555 3,500 20+1 
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      วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่

เด็ก 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

   

จ  านวนทีน่ัง่ 

31 DEC – 03 JAN 61 16,555 16,555 3,500 20+1 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ันเม่ือจองทวัร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลกิขอคืนเงินค่าจองทวัร์ค่าทวัร์ได้ในทุกกรณี 
หมายเหตุ :  
1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ ไม่สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนัเดินทางได ้และ/  หรือ 
ขอคืนเงินค่าทวัร์ ค่าจองทวัร์ 
2.กรุ๊ปออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 15 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได ้บริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย10 วนั  
3.บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน ้ามนัสายการบินปรับข้ึน และ/หรือมีผลมา
จากอตัราแลกเปล่ียน  
4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษทัฯก่อนท าการจอง มิฉะนั้น  
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  
ประกาศส าคัญ 
สายการบิน มีนโยบายใน จ ากดัน า้หนักท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม กรณีน า้หนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัมท่านต้องช าระค่า
น า้หนักส่วนเกนิกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเกบ็และกรุ๊ปออกเดินทางได้ 15ท่านขึน้ไป  
อตัรานีร้วม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินไลออ้นแอร์,ค่าน ้าหนกักระเป๋าทั้งไป-
กลบั 20 กก., ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองฮานอย , ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหาร
ครบทุกม้ือตลอดรายการ , ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ , 
คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยั  
อตัรานีไ้ม่รวม  -   
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนกัหากเกิน 20 กิโลกรัม  

ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน) 
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****หัวหน้าทวัร์ไทย แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนงัสือเดินทางเหลืออายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัหมดอาย ุและเหลือหนา้วา่ง
ติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ / การจองทวัร์ ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย20วนั 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัร์แบบเหมาเหมาจ่าย 
หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพ่ือทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพ่ือออก
ตั๋วเคร่ืองบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป (นับจากวันออกเดินทาง) 
และต้องเหลือหน้าว่างส าหรับแสตมป์วซ่ีามากกว่า 2 หน้าขึน้ไป   

 
หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน 
2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์
แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่าน
ไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษทัฯ ก าหนด 
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7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้
8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10.มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  
11.ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง
ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. การขบัรถในเวยีดนาม จ ากดัความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พื้นท่ี) 
13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 
14.ทางบริษทัฯ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ี อาทิการนดัหยดุงาน จลาจล
เหตุวุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ/
หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน
จากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบ
ปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษทัจะยดึผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 
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