
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

วนัแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย 

11.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร ชัน้ 4 ประตู 4  เคาน์เตอร ์G 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ เวยีดเจท็แอร ์(VJ)เจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่าน 

15.20 น. เหริฟ้าสู ่กรุงไฮฟอง โดยสายการบนิเวยีดเจท็แอร ์(VJ) เที่ยวบนิที่ VJ906 

17.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองไฮฟอง หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่1) 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสูเ่มืองฮานอย  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2ชม.) 

เขา้พกัที่ Moon View Hotel โรงแรมระดบั 3 ดาว (หรอืเทยีบเท่า) 

 

วนัที่สอง        ฮานอย –ลาวไก–ถา่ยรูปชายแดน เวยีดนาม จนี - ซาปา –น ้าตกซลิเวอร ์- หปุเขาปากมงักร  

                 LOVE MARKAT 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือที่ 2) 

น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช ัว่โมง) ต ัง้อยู่ในจงัหวดัลาวไก เป็นเมืองที่มีความ

หลากหลายทางชาตพินัธุม์ากทีสุ่ดในโลก เมอืงซาปาเป็นเมอืงที่มอีากาศหนาวเยน็ตลอดท ัง้ปี เหมาะแก่การ

เพาะปลูกพชืเมอืงหนาวจึงมกีารท านาข ัน้บนัไดตามลาดไหล่เขาทอดตวัเรียงรายกนัอย่างสวยงามจ านวน

มาก อีกท ัง้เมืองซาปายงัเคยเป็นเมืองพกัตากอากาศของชาว

ฝร ัง่ เศสในสมยัก่อน รวมท ัง้เป็นเมืองพกัตากอากศของ

ชาวต่างชาติและชาวเวยีดนามยาวนานมาจนถงึปจัจุบนั น าท่าน

ถ่ายรูปกบัป้ายชายแดน จีน-เวียดนาม ที่เมืองลาวไก เมือง

เลก็ๆที่มพีรมแดนติดกบัชายแดนของจีน พรมแดนเวียดนาม

ในบริเวณน้ีถูก  แบ่งโดยแม่น า้แดง แต่เชื่อมต่อกนัโดยสะพาน

คอนกรตี อนัเป็นเสน้ทางส าคญัของตดิต่อคา้ขายพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 



 
 
 

หลงัจากนัน้พาท่านชม น ้าตกสเีงนิ น า้ตกทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดในเมอืงซาปา ดว้ยความสูง 100 เมตร จาก 

ตน้สายไหลจากยอดเขาฟานซปีนัลดัเลาะโขดหนิลงมาเรื่อยๆถอืเป็นภูมทิศัน์

ทีน่่าเก็บภาพและจดจ าเป็นอย่างมาก จากนัน้ น าทกุท่านเดนิทางไปยงัหบุเขา

ปากมงักร (Ham Rong Mountain) ซึง่ท่านจะไดช้มทะเลหมอกที่ปกคลุม

ท ัว่เมอืงซาปา ชมดอกไมเ้มอืงหนาวนานาพรรณอนัสวยงาม ภูเขารายลอ้ม

เรียกลมเย็นที่ต ัง้เด่นเป็นสง่า กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 

เมตร สถานทีน้ี่เป็นแหลง่ศึกษาหาความรูท้างธรรมชาตวิทิยาเพราะมพีชืพนัธุ์

ไมน้านาชนิดที่หายากตลอดจนไมด้อกเมอืงหนาวนานาพนัธุส์วยสดงดงาม

มากในช่วงฤดูหนาว จากนัน้จึงเดินเทา้ต่อขึ้นไปยงัจุดชมววิสูงสุดของภูเขา

ลูกน้ีซึ่งท าเป็นบนัไดสลบักบัทางเดินเทา้พื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ่งมีอายุนบัพนัปี

ส าหรบัทางขึ้นจุดชมวิวนัน้วกไปเวียนมาคลา้ยเดินอยู่ในเขา

วงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพภาพของเมืองซาปาต ัง้

เด่นเป็นสงา่อยู่เบื้องล่างหอ้มลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหว่างเหลีย่น

เซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปนั ความสูง 

3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน สาย หมอกเริ่ม

เคลื่อนตวัไปมาอย่างชา้ๆ เมฆหมอกบดบงัแสงอาทิตย์สภาพ

ปรบัเปลีย่นไปมาทกุๆ หา้นาท ีหลงัคาสแีดงของวลิล่าคลาสสคิสไตลโ์คโลเนียลแบบฝรัง่เศส สลบักบัสสีนั

ของบรรดาบา้นเรือนผูค้นและโบสถค์ริสตต์ ัง้เด่นเป็นสงา่อยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาบที่ต ัง้อยู่ใจ

กลางเมอืงซาปาภอืว่าคุม้ค่าทีไ่ดม้าเหน็ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 4)     

  หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสนิคา้ทอ้งถิน่และชม

บรรดาเหลา่ชาวเขา ทีไ่ดเ้ดนิทางมารวมตวักนัอยู่ทีน่ี่ ดว้ยเครื่องแต่งกายประจ าเผ่าต่างๆ  

 เขา้พกัที่ Holiday Sapa โรงแรมระดบั 3 ดาว (หรอืเทียบเท่า)  

 

 

 



 
 
 

 

    วนัที่สาม ซาปา – หมู่บา้นกา๊ตกา๊ต –ฮานอย - วดัหงอกเซนิ - 36สาย – โชวห์ุ่นกระบอกน ้า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือที่ 5) 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นก ัต๊ก ัต๊ หมู่บา้นชาวมง้โบราณของเมอืงซา

ปา ชมทิวทศันธ์รรมชาติที่รายลอ้ม หมู่บา้นอย่างสวยงาม รบัลม

เย็นปะทะหนา้ พรอ้มชมพื้นที่เพาะปลูกนาข ัน้บนัไดของชาวมง้ 

พรอ้มเลือกซื้อสินคา้เกษตร และสินคา้หตัถกรรมพื้นบา้นจาก

ชาวบา้น 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 6) หลงัอาหาร 

เดินทางเขา้สูฮ่านอยตามเสน้ทางเดิม 

น าท่านเดินทางต่อไปยงัวดัหงอกเซิน ตัง้อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ 

(ฮว่านเกีย๋ม)  บนเกาะหยกซึง่เป็นเกาะเลก็ๆ สามารถขา้มจากฝัง่ไป

ยงัวดัโดยขา้มสะพานเทฮกุ หรอืสะพานแสงอาทติยม์สีแีดงสดใสถอื

เป็นเอกลกัษณอ์ย่างหน่ึงของกรุงฮานอยนกัท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลกึกนัเสมอ ปจัจุบนักลาง

ทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื่อว่าหอคอยเต่า ต ัง้ไวเ้พื่อเชื่อมโยงถึง

ต านานของวดัแห่งน้ี จากนั้น เดินทางต่อไปยงัถนน 36 สาย น าทุก

ท่านเลอืกซื้อของฝากบนถนน 36 สายย่านโบราณของเมอืงฮานอยแต่

กลบัคราคร า่ไปดว้ยผูค้นหลากหลายชนชาติ และรายรอบไปดว้ย

สนิคา้ของฝากนานาชนิด โดยเฉพาะบริเวณถนน ห่างกาย ห่างห่อม 

ห่างบาก ห่างบ่วม ก็จะเป็นย่านคา้ขายที่คึกคกัดว้ยสนิคา้สารพดัชนิดท ัง้ของกิน เสื้อผา้ และของที่ระลกึที่

เป็นท ัง้ผา้ไหม กระเป๋า หรอืเครื่องเงนิทีม่ลีวดลายปราณีตสวยงามมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 7) 

หลงัรบัประทานอาหาร น าทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้ า 

ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวถิชีีวติของคนเวยีดนามที่มคีวามผูกพนักบั

สายน า้ เป็นทีก่ลา่วขวญัของคนทกุชาตทิกุภาษา  

      เขา้พกัที่ Moon View Hotel โรงแรมระดบั 3 ดาว (หรอืเทยีบเท่า) 



 
 
 

วนัที่สี ่ ฮานอย - จตรุสับาดิงห ์- กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือที่ 8)  หลงัรบัประทานอาหาร

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสับาดิงห ์จตัุรสัแห่งน้ีเป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิ

มนิหไ์ดอ่้านค าประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากการตกเป็นเมอืงขึ้น

ของฝร ัง่เศส ในวนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ2488 หลงัจากตกเป็นเมอืงขึ้นถงึ 

48 ปี (ทีน่ี่จะปิดไม่ใหเ้ขา้ชมดา้นในทกุวนัจนัทรแ์ละวนัศุกร)์  

**ถา่ยรูปดา้นนอก***ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินอยไบ 

  12.15 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยเที่ยวบนิที่ VJ901 

  14.05 น.  เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ… 

 

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

***ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอา่นเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง* 

อตัราค่าบริการ 

ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขตา่งๆใหค้รบถว้นจนเป็นที่พอใจก่อนช าระเงิน 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กว่า 12ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว จ  านวนที ่

8 – 11 มิ.ย 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

15 – 18 มิ.ย 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

22 – 25 มิ.ย 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

6 – 9 ก.ค 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

13 – 16  ก.ค 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

อาสาฬหบูชา / เขา้พรรษา 

27 – 30 ก.ค 61 
13,888 13,888 3,000 36+1 

วนัแม่แห่งชาติ 

10 – 13 ส.ค 61 
12,888 12,888 3,000 20+1 

17 – 20 ส.ค 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

24 – 27 ส.ค 61 10,888 10,888 3,000 20+1 

7 – 10 ก.ย 61 10,888 10,888 3,000 20+1 

    21 - 24 ก.ย 61 10,888 10,888 3,000 20+1 



 
 
 

28 ก.ย – 1 ต.ค 61 10,888 10,888 3,000 20+1 

5 – 8 ต.ค 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

12 - 15 ต.ค 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

วนัปิยมหาราช 

21 – 24 ต.ค 
12,888 12,888 3,000 31+1 

26 - 29 ต.ค 61 11,888 11,888 3,000 20+1 

 

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  

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะน้ัน  

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

ประกาศส าคญั 

สายการบิน มีนโยบายใน จ  ากดัน ้าหนกัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  กรณีน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่าน

ตอ้งช าระค่าน ้าหนกัส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้20 

ท่านข้ึนไป  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ไฮฟอง – ฮานอย - กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร ์,ค่าภาษี

สนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองฮานอย , ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้ อ

ตลอดรายการ , ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ , ค่า

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

ประกนัภยั  

อตัราน้ีไม่รวม  

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ท่านละ 200 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 800 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน) 

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 



 
 
 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือ

หนา้วา่งติดกนัอยา่งน้อย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย30วนั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั

คณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วนั เพื่อทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการ

บินเพ่ือออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

(นบัจากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 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 าระเงินมดัจาหรือคา่ทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง

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 

โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยดึผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 

 


