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วนัท่ี30 ธ.ค  กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หบุเขาปากมงักร-LOVE MARKET 

05.30 น.   คณะฯพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โ้ดยสารขาออกระหว่างป ระเทศ ประตูหมายเลข 4 

เคานเ์ตอร ์D7-12 ของสายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดนิทาง   

07.45 น.   ออกเดนิทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบนิเวียดนาม เทีย่วบนิที ่TG560  

09.35 น.   เดินทางถึง กรุงฮานอย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  น าทา่นเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทาง

ภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้ ับชายแดนจีน อยู่ในเขตจงัหว ัดลาวไก ตวัเมอืงตัง้อยู่บนระดบัความ

สูงกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ี่จึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มอืง

หนาวทีส่  าคญัของเวียดนาม อีกท ัง้ยงั เป็นดนิแดนแห่งขุนเขาทีม่คีวามหลากหลายของชาติพนัธุม์ากทีสุ่ดใน
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เวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส สมยัที่เวียดนามเป็น

อาณานิคมของฝรัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นขึ้นไปชมบริเวณหบุเขาปากมงักร Ham rong mountain ซึง่ทา่นจะได ้ชมทะเลหมอกทีป่กคลุมท ัว่

เมอืงซาปา ชมดอกไมเ้มอืงหนาวนานาพรรณ อนัสวยงาม 

บนภเูขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 

เมตร น าท่านเดนิเทา้ขึ้นไปเทีย่วบนภเูขาลูก อนัเป็นแหล่ง

ศึกษาหาความรูท้างธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพนัธุ ์ไม ้

นานาชนิดทีห่ายากตลอดจนไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธุ ์

สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนัน้ขึ้ นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกน้ี ซึง่ท  าเป็นบนัไดสลบักับ

ทางเดนิเทา้พื้นราบผ่านสวนหนิธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึง่มีอายุนบัพนัปีส  าหรบัทางขึ้ นจุดชมวิวนั้นวกไป

เวียนมาคลา้ยเดนิอยู่ในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพือ่ถ่ายภาพของเมอืงซาปา รายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา

หว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมือ่มองไปไกล ก็จะเหน็ยอดเขาฟานซปีัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ 

ในอินโดจีน สายหมอกเร่ิมเคลื่อนตัวไปมาอย่างชา้ๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอาทติยส์ภาพปรบัเปลี่ยนไปมา

ทุกๆ หา้นาท ีวิวหลงัคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล ์โคโลเนียลแบบฝรัง่เศส สลบักับสีสนัของบรรดา

บา้นเรือนผูค้น โบสถ์คริสตต์ั้งเดน่เป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมืองซาปา

ช่างเป็นภาพทีส่วยงามคุม้ค่าจากการทีท่า่นไดม้าชม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  พิเศษ!!!จิบไวน์แดงรสนุ่ม ของเวียดนาม  

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีินคา้ใหท้า่นเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่่าจะเป็นสินคา้

พื้นเมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 

   พกัท่ี Daimond sapa Hotel ระดบั 3ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี31 ธ.ค ซาปา – หมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊ - น ้าตกซิลเวอร ์– ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วดัหงอกเซิน - ถนน36สาย                     

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู่หมู่บา้นชาวเขาก ัต๊ ก ั๊ต หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด  า ชม

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมูบ่า้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบ

ขัน้บนัได ออกเดนิทางสู่น ้าตกสเีงิน เป็นน า้ตกทีส่วยงามทีสุ่ดในเมอืง

ซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปีัน ซึง่สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน

จากระยะไกล มคีวามสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดบั สายน า้

ลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นออกเดินทางกล ับสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดมิ (ระยะทาง 245 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  จากนั้นน าทา่นไปชม 

ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่ง เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมีชาว

ฮานอยและนกัทอ่งเทีย่วมานัง่พกัผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแหง่น้ี  ชม 

วดัหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ 

ในทะเลสาบ  มสีีแดงสดใส ถือเป็นเอกล ักษณ์อย่างหน่ึงของกรุงฮานอย จากนัน้คณะไปชอ้ปป้ิงที่ ถนน 36 

สาย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  พกัท่ี Delight Hotel Hanoi ระดบั 3ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี1 ม.ค  ฮานอย-จตุัรสับาดิงห ์ – ท าเนียบประธานาธิปดี –เจดียเ์สาเดียว - ฮาลอง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าทา่นสู่ จตุัรสับาดิงห ์ ณ จตุัรสัแหง่น้ีเป็นสถานทีท่ีท่า่นโฮจิมนิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพของเวียดนาม

พน้จากฝรัง่ เศส ในว ันที ่2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็น

เมอืงขึ้นของฝรัง่เศสอยู่ถึง48ปี ทีต่ัง้ของอาคารทีโ่ดดเดน่ทีส่ง่างาม 

***ถ่ายรูปดานนอก เน่ืองจากตรงก ับวนัจ ันทร์ปิดท าการ  จึงไม่

สามารถ ให ้เข้ าด้านในได้* * *  จากนั้นน าท่านชม ท าเ นียบ

ประธานาธิบดี ปัจจุบนัใชเ้ป็นทีร่ ับรองแขกบา้นแขกเมือง ทาดว้ยสี

เหลืองท ัง้หล ัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แต่มีเชือกกัน้ใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล  และต่อดว้ย บา้นพกัโฮจิ

มินห ์ทีเ่คยพ  านกัอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพกัสรา้งดว้ยไมท้ ัง้หลงั ยกพื้นดว้ยเสาสูง ชั้นล่างโปร่ง

ไมม่ีผนัง เป็นทีพ่กัผ่อนและตอ้นรบัแขก ชัน้บนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งท  างาน และหอ้งนอน  บา้นจะเรียบ

ง่าย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกบัเป็นตวัอย่างที่ด ีจนไดร้บัการยกย่อง

เป็นบดิาของประเทศเวียดนาม จากนัน้น าทา่น ชมวัดเจดียเ์สาเดียว 

เรียกอีกชื่อว่าว ัดแห่งรัก สรา้งดว้ยไมท้ ัง้หล ัง เป็นศาลาเกง๋จีนหล ัง

เดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนตน้เสาเดยีวปกัอยู่ในสระบวัขนาดกลางรูป

สี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภินิหารมี 

10 กร แต่ละมอืถือของมงคลรวม 8 อย่าง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั พิเศษ!!! ภตัตาคาร SEN BUFFET อนิเตอรบุ์ฟเฟต ์  

 

 

   

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองฮาลองเบย ์ระหว่างทางชมทิวทศันส์องขา้งทางที่เป็นหมู่บา้นสลบักบัทอ้งนาที่

จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อา่วฮาลอง ในปี ค.ศ.1994 องคก์ารUNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
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ธรรมชาติ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใหท้า่น

สมัผ ัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาขา้ว   (ระหว่างการเดนิทางแวะ

รา้นคา้อสิระพกัผ่อนคลายอริิยาบถ หรือเลือกซื้อของทีร่ะลึกจากทางรา้นคา้) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไป ช้อบป้ิงท่ีตลาดกลางคืนอา่วฮาลอง (Night Market) 

  พกัท่ี Crown Hotel ระดบั 3ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี4        ฮาลอง-ลอ่งเรืออา่วฮาลอง-ฮานอย 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ทา่เรือ เพือ่ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงาม

ดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กว่า  1969 เกาะ ไดร้ ับการประกาศ

เป็น“มรดกโลก”โดยองคก์ารยูเนสโก อา่วแหง่น้ีเต็มไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือทา่นจะ

ไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ท ัง้ เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ น าทา่นชม ถ ้านางฟ้า ชมหิน

งอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนักถ า้แหง่ น้ีเพิ่งถูกคน้พบเมือ่ไมน่านมาน้ี ไดม้ี

การประดบัแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ า้ ซึ่งบรรยากาศภายในถ า้ท่านจะชมความสวยงามตาม

ธรรมชาติทีเ่สริมเติมแต่งโดยมนุษย์   แสงสีทีล่งตัวท  าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ท ัง้  รูป

มงักร เสาค า้ฟ้าท ัง้  4 เสา รูปปีกอนิทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รกัหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้ น

คา้ทีร่ะสึกต่างๆ ตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และใหค้ณะมีเวลาพกัผ่อน

อยู่บนเรือ ภตัตาคาร 

เท่ียง จากนัน้น าทา่นกลบัสู่ กรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึง่จะมอีายุครบ 1000 ปีในปี 

ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่เมืองแหง่น้ีย ังคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์

ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารทีส่  าคญัต่าง ยงัคงเป็นการก่อสรา้งและน า
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ทา่นชมรอบเมอืงฮานอย บา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส ไดเ้วลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่ ท่า

อากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เทีย่วบนิที ่TG565 

22.15 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก่อนตดัสินใจจองทัวร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ให้ครบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 

เด็ก 

“””ไม่มีเตียง

เสริม พกักับ

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

จ  านวนที่นัง่ 

30 ธ.ค – 2 ม.ค 60 20,900 19,900 4,000 30+1 

 

ราคานี้ เป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทัวรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทัวรค์่าทัวรไ์ดใ้นทุก

กรณี 

หมายเหตุ :  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทัวร ์ไม่สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนัเดินทางได ้และ/  

หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร ์ค่าจองทัวร ์

2.กรุ๊ปออกเดินทางตอ้งมีจ  านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได ้ บริษัทฯจะแจง้ใหท่้าน

ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วนั  

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรับขึ้ น และ/หรือมี

ผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  
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4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะนั้น  

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

ประกาศส าคัญ 

สายการบิน มีนโยบายใน จ ากัดน ้าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัมท่านตอ้ง

ช าระค่าน ้าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้ 15ท่านขึ้ น

ไป  

อัตรานี้ รวม 

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

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

ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ , ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทัวรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ี

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

เง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัย  

อัตรานี้ ไม่รวม  -   

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักหากเกิน 20 กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขับรถ ท่านละ 150 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 600 บาท / ลูกคา้ 1 ท่าน) 

****หัวหนา้ทัวรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารท่ีประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือ

หน้าว่างติดกนัอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร ์ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทัวรช์  าระเงินค่าจองค่าทัวรแ์ล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แล้วถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทัวรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะไดส่้งใหท้างสายการ

บินเพื่อออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต ้องเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป 

(นับจากวันออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ขึ้ นไป   
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หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้

และบริษัท 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง20 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบตัิเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทัวร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถ้วนจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพื่อเป็น

ประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก  าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได้ 

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้  

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก  ากบัเท่านั้น  

11.ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. บริการน ้าดื่มท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุดงาน 

จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ี
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ก  าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาท่ีก  าหนด โดย

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จาก

อุบตัิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิง

ผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุก

ท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 

 

 

 

 

 

 


