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ก ำหนดกำรเดินทำง  กรุป๊ท่ี 1 / 28-31 ธนัวำคม 2561  

    กรุป๊ท่ี 2 / 29 ธนัวำคม 2561 – 1 มกรำคม 2562 

    กรุป๊ท่ี 3 / 30 ธนัวำคม 2561 – 2 มกรำคม 2562 

    กรุป๊ท่ี 4 / 31 ธนัวำคม 2561 – 3 มกรำคม 2562 

 

   Highlight  
 ล่องเรือชมความงามแห่ง อ่าวฮาลอง มรดกโลก 
 เยือนซาปา ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาฟานซีปัน สู่จุดชมจุดที่สูงและสวยที่สุดของเวียดนาม  
 นั่งชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของฮาลองเบย์  
 โชว์หุ่นกระบอกน้้า สัญลักษณ์ของเมืองเวียดนาม แห่งเดียวในโลก 
 อาหารพิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ SEN // สุกี้ปลาแซลมอน + จิบไวน์รสนุ่ม 
 พักสุดหรูระดับ HI CLASS โรงแรม ระดับ 4 ดาวทุกคืน 
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วนัแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพ – ฮำนอย - ฮำลอง – กระเชำ้ฮำลองปำรค์ - ตลำดกลำงคืนฮำลอง 

                    โชวหุ่์นกระบอกน ้ำ 

05.30 น.  ...พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ประตูหมำยเลข 4 

เคำนเ์ตอร ์D7-12 สำยกำรบินไทย(TG) …เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและบริการเอกสารการเดินทาง  

07.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินเวียดนาม เท่ียวบินท่ี TG560 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเคร่ือง)  

09.35 น.      เดินทางถึง กรุงฮำนอย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ!!!! บุฟเฟตน์ำนำชำต ิSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

...จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮำลอง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4ชม.) 

...น าทุกท่าน นัง่กระเชำ้ 2 ชั้น ฮำลองปำรค์  ขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก ...ชมทิวทัศน์ท่ีแสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย ์ขา้มฝั่งสู่เกาะอีกฝาก

ฝั่งหน่ึง ...เพ่ือให้ทุกท่านได้เปล่ียนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ความ

สวยงามของอาวฮาลองเบย์โดยการนัง่ ชิงช้ำสวรรค์ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง

ประสบการณดี์ๆ ของการเก็บภาพความประทบัใจจากมุมสูง 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานหลากหลายเมนู กวา่ 100 ชนดิ 
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ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 ...จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตลำดไนทพ์ลำซ่ำ เมืองฮำลอง พบกบั

สินคา้ของฝาก ของท่ีระลึก ท่ีรวบรวมไวม้ากกวา่ 100 รา้นคา้  

 ...จากน้ันน าทุกท่านชม กำรแสดงหุ่นกระบอกน ้ำ ชมเร่ืองราวท่ี

แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามท่ีมีความผูกพนักบัสายน ้า เป็นท่ี

กล่าวขวญัของคนทุกชาติทุกภาษา 

 พกัที่  โรงแรม Muong Thanh Grand Ha Long Hotel ระดบั 4ดำว หรือ  

 

วนัที่สองของกำรเดินทำง (2)    ฮำลอง-ล่องเรืออ่ำวฮำลอง-ถ ้ำนำงฟ้ำ – ทะเลสำบคืนดำบ – วดัหงอกเซิน 

    ถนน 36สำย - ฮำนอย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

...จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ ท่ำเรือ  เพื่อล่องเรือชมควำม

งำมตำมธรรมชำติ  ท่ีสรรค์สรา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาด

โดยจิตกรเอก  อ่ำวฮำลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 

1969  เกาะ  ไดร้ับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การ

ยูเนสโก  อ่าวแห่งน้ีเต็มไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแก่งต่าง  ๆ  ทั้งเกาะหมา 

เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ...น าท่านชม ถ ้ำนำงฟ้ำ  ชมหินงอกหิน

ยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนักถ ้าแห่งน้ีเพ่ิง

ถูกคน้พบเมื่อไม่นานมาน้ี  ไดม้ีการประดับแสงสีตามผนังและมุม

ต่าง  ๆ  ในถ ้า  ซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงาม

ตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์   แสงสีท่ีลงตวัท าใหเ้กิด

จินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมงักร เสาค ้าฟ้าทั้ง  4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า  รูปคู่รกั

หนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซ้ือส้ินคา้ท่ีระสึกต่างๆ ตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรือ พรอ้มชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และใหค้ณะมีเวลา

พกัผ่อนอยูบ่นเรือ  

  ...น าท่านกลบัสู่ กรุงฮำนอย เมืองหลวงของเวียดนาม  นครหลวงเก่าแก่  ซ่ึงจะมีอายุครบ  1000 ปี

ในปี  ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรกัษาความ

เป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น  ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส  ตึก  อาคารท่ีส าคญัต่าง  ยงัคง

เป็นการก่อสรา้งและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย บา้นเรือน

สถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชม.) (ระหว่างการเดินทางแวะรา้นคา้

อิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากทาง

รา้นคา้ ลงรา้นชอปป้ิง 2รา้น) จากน้ัน...น าท่านไปชม 

ทะเลสำบคืนดำบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมี
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ชาวฮานอยและนักท่องเท่ียวมานัง่พกัผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งน้ี  ...ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริม

ทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์

อยา่งหน่ึงของกรุงฮานอย 

  ...จากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ถนน 36 สำย  

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พกัที่      โรงแรม Muong Thanh Ha Noi Centre hotel ระดบั 4ดำว เทียบเท่ำ 

 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง (3)      ฮำนอย – ซำปำ –นัง่รถไฟตวัเมืองซำปำ – ยอดเขำฟำนซิฟัน(นัง่กระเชำ้) 

      LOVE MARKET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  ...น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำปำ ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดนจีน 

อยู่ในเขตจังหวดัลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1 ,650 เมตร จึงมี

อากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวท่ีส าคญัของเวียดนาม อีกทั้ง

ยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธุ์มากท่ีสุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีต

เมืองน้ีถูกพัฒนาขึ้ นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส สมัยท่ีเวียดนามเป็นอาณานิคมของ

ฝรัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากน้ันน าท่าน สมัผสักำรนัง่รถไฟ ชมวิวเมืองซาปาท่ีเช่ือมตวัเมืองซาปากบัท่ากระเชา้ขึ้ นฟานซิปัน 

จากในเมืองชมวิวหุบเขาสวยๆตามไหล่ทางคุม้ค่ากบัการไดม้าเห็น 

 

 

 

 

 

 

...จากน้ันท่านสู่สถานีกระเชา้ นัง่กระเชำ้ ขา้มภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 

นาที ขา้มเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขำฟำนซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกท่ีลอย

ละล่องอยูร่อบๆชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดบัความสูง 3143 เมตร จุดท่ี

ไดร้ับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ดว้ยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพรอ้มสัมผัส

อากาศท่ีหนาวเย็นตลอดทั้งปี 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อำหำรพิเศษ!!! สุก้ี้ทะเลรวมและ ไวนแ์ดงเริศรส 

 

 

  

 

 

 

...น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดLove Market มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะเป็น

สินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

พกัที่   โรงแรม  Sapa Highland Resort ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ   

 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง (4)    ซำปำ – หมู่บำ้นกัต๊กัต๊ – ฮำนอย – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ...น าท่านชมหมู่บำ้นชำวเขำกัตกัต เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้เก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซ่ึงอพยพมา

จากทางตอนใตข้องประเทศจีนเมื่อนานมาแลว้ โดยชาวบา้นท่ีน่ียงัอนุรกัษ์ประเพณี วฒันธรรม และ

การด ารงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไวอ้ย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายดว้ยผา้ทอมือสีด าหรือน ้าเงิน

เขม้ และชมความสวยงามของทิวทศัน์นาขั้นบนัได ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของเวียดนาม 
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กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอยเสน้ทางเดิม 

(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ไดเ้วลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่  ท่า

อากาศยานนานาชาติ นอยบ่ำย เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสำยบินไทย เท่ียวบินท่ี TG565 

22.15 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ...จากน้ันน าท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮำนอย ในเสน้ทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

 ...ไดเ้วลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่   ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ นอยบ่ำย  เพ่ือเดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสำยบินไทย เท่ียวบินท่ี TG565 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.15 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัรำค่ำบริกำร  

ก ำหนดวนัเดินทำง 
ผูใ้หญ่  

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

“”(ไม่เสริมเตียง) 
พกัเดี่ยว 

28-31 ธ.ค. 61 25,555 24,555 4,500 

29 ธ.ค. 61– 1 ม.ค. 62 25,999 24,999 4,500 

30 ธ.ค. 61– 2 ม.ค. 62 25,999 24,999 4,500 

31 ธ.ค. 61– 3 ม.ค. 62 25,555 24,555 4,500 

 

1. รำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่ำจองทวัรค์่ำ

ทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

2. รำคำน้ีไม่รวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่ำนละ 800 บำท 

 

หมำยเหต ุ:  

1. อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรแ์ลว้ไมส่ามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนัเดินทาง 

    ได ้และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไมต่ า่กวา่ 15 ท่านขึ้ นไป กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯ จะแจง้ให ้

    ท่านทราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย10 วนั  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ น และ/ 

    หรือ มีผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  

4. กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะน้ัน  

   บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

 

ประกำศส ำคญั 

1. สายการบิน มีนโยบายใน จ ากดัน ้าหนักท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกิน 30 กิโลกรมัท่าน

ตอ้งช าระค่าน ้าหนักส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บ 

2. กรุป๊ออกเดินทางได ้15ท่านขึ้ นไป  
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อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินไทย(TG) 

 ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองฮานอย 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าทั้งไป-กลบั 30 กก 

 ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารครบทุกมื้ อ ตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และรายการทวัร ์ ตามท่ีระบุในรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามท่ีระบุในรายการ 

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

บริษัทฯประกนัภยั  

อตัรำน้ีไม่รวม  

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,   

 ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าระวางน ้าหนักหากเกิน 30 กิโลกรมั  

 ค่ำทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ ท่ำนละ 800 บำท ส่วนหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

 

เอกสำรที่ประกอบกำรเดินทำง หนังสือเดนิทางเหลืออายกุารใชง้านไม่ต  า่กวา่ 6 เดอืนนับจากวนัหมดอาย ุและ

เหลือหนา้ว่างติดกนัอยา่งน้อย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 10,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย

20วนั 

 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน

เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออก

เดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ

ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

 

หนงัสือเดินทำง 

*** กรุณำส่งส ำเนำหนังสือเดินทำงใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทำง 20 วนั เพื่อทำงบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้ำงสำย

กำรบินเพื่อออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสำรกำรเดินทำง  หนังสือเดินทำงตอ้งเหลืออำยุกำรใชง้ำนมำกกว่ำ 6 

เดือนข้ึนไป (นบัจำกวนัออกเดินทำง) และตอ้งเหลือหนำ้ว่ำงส ำหรบัแสตมป์วีซ่ำมำกกว่ำ 2 หนำ้ข้ึนไป   
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หมำยเหตุ :  

กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เพ่ือควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหว่ำงท่ำน

ลกูคำ้และบริษทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดินทำงหรือปรบัรำคำค่ำบริกำรข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทาง

บริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ี

ผูเ้ดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุด

งาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบิน

ตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ี

ก าหนด โดยค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัท

จะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  


