
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14677 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

VIETNAM MUST TO GO 4D3N 

ฮานอย-ฮาลอง-ฮาลองปารค์–ซาปา–ฟานซีปัน  

 



ไฮไลท.์.. บนิสายการบนิหรู..กบัสายการบนิไทย สะสมไมลไ์ด ้50 %  

ไฮไลท.์.. พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาวที่ซาปา สุดฟิน!!!  
ไฮไลท.์.. นั่งรถรางข้ึนสูก่ระเชา้ฟานซีฟัน ชมววิทิวทศันอ์นัสวยงาม   
ไฮไลท.์.. ข้ึนยอดเขาฟาซีปัน+นั่งกระเชา้ ชมจุดที่สงูและสวยที่สุดของเวยีดนาม   

ไฮไลท.์.. นั่งกระเชา้2 ชัน้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรรจุคนไดถ้ึง 230 คน + ชิงชา้ SUN WHEEL  

ไฮไลท.์.. ชมโชวหุ่์นกระบอกน า้ สญัลกัษณข์องเมอืงเวยีดนามที่ท่านไม่ควรพลาด 

ไฮไลท.์.. อาหารพิเศษ!! บุฟเฟตน์านาชาติ SEN // สุกี้ปลาแซลมอน + จิบไวนร์สนุ่ม 

  

วนัแรก กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง – กระเชา้ฮาลองปารค์ - ชิงชา้สวรรค ์Sun wheel –ตลาด   

กลางคืนเมืองฮาลอง  

04.30  พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู1 เคาน์เตอร ์H-J สาย

การบินไทยแอรเ์วย ์(TG) โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ในการเช็คอิน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


07.45  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี TG560 (มีบรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

09.35   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รบั

กระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย 

เที่ยง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ++บุฟเฟหน์านาชาต ิSEN BUFFET 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4ชม.) น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮา

ลอง ดินแดนแห่งมงักรหลบัไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม 

สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาขา้วสีสนัสวยงามต่างกนัไปตามฤดูกาลขา้ว  (ระหว่างการเดินทาง

แวะรา้นคา้อิสระพกัผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากทางรา้นคา้)  จากน้ันน า

ท่านสู่ Halong Park (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ 2 ชั้น เพ่ือน า

ท่านขา้มอ่าวฮาลอง ระหวา่งน้ีใหท่้านไดช้มอ่าวฮาลองพรอ้มถ่ายรูปเก็บเก่ียวบรรยากาศของ

อ่าวฮาลอง และภาพของเมืองฮาลองท่ีตั้งตระง่าอยู๋ดา้นล่าง ขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชม

ทิวทศัน์ท่ีแสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย ์ขา้มฝัง่สู่ 

 เกาะอีกฝากฝัง่หน่ึงเพ่ือใหทุ้กท่านไดเ้ปล่ียนบรรยากาศการชมทิวทศัน์ความสวยงามของอาว

ฮาลองเบย ์ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงประสบการณดี์ๆของการเก็บภาพความประทบัใจจากมุมสูง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  หลงัรบัประทานอาหาร  

จากน้ันอิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต มีสินคา้พ้ืนเมืองเวียดนามและ

สินคา้จากจีนใหท่้านไดเ้ลือกหลากหลาย เหมาะส าหรบัซ้ือเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม 

ไมห้อมแกะสลกั เส้ือผา้ ผา้พนัคอ เส้ือยดืลายเวียดนาม ฯลฯ  

 พกัที่  โรงแรม NEW STAR HALONG HOTEL ระดบั 3++ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

 

 

 

วนัที่สอง     ฮาลอง-ล่องเรอือ่าวฮาลองเบย-์ ถ  ้านางฟ้า –เกาะไก่ชน- ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ 

– วดัหงอกเซิน – ถนน 36สาย –โชวหุ่์นกระบอกน ้า- ฮานอย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ท่ีมีพ้ืนท่ีกว ้างใหญ่กว่า 

1,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม และเป็น

ส่วนหน่ึงในอ่าวตังเ ก๋ีย มีชายฝั่งยาวเป็นระยะทางกว่า 120 

กิโลเมตร ท่านจะพบกบัวิวทิวทัศน์ หนัมองไปทางไหนก็สวยงาม 

เห็นผืนน ้าสีเขียวสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่โผล่ขึ้ นมาจาก

ผิวน ้าทะเลท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ถือเป็นสถานท่ีเท่ียวชม

ธรรมชาติของเวียดนามอีกแห่งหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว

มากมายจากทัว่ทุกมุมโลกใหม้าเยือนสถานท่ีแห่งน้ี  จากน้ันน า

ท่านชม ถ ้ าสวรรค์ หรือ ถ ้ านางฟ้า ภายในถ ้างดงาม มีหิน



รูปทรงต่างๆ ประดับไปดว้ยไฟหลากหลายสีสัน ท าใหม้องเห็นเป็น

รูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ นก

กระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลบัไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของ

เกาะน้อยใหญ่ท่ีมีรูปทรงประหลาดกระจดักระจายอยู่พนักว่าเกาะใน

อ่าว ซ่ึงยูเนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือ 17 ธันวาคม 2537

และไฮไลทข์องท่ีน่ีเรือจะผ่านใหท่้านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั เกาะไก่ชน 

สญัลกัษณข์องอ่าวฮาลอง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พรอ้มชมวิวทิวทศันธ์รรมชาติอย่างงดงาม และให้

คณะมีเวลาพกัผ่อนอยูบ่นเรอื ภตัตาคาร 

จากน้ัน  น าท่านกลบัสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม  นคร

หลวงเก่าแก่  ซ่ึงจะมีอายุครบ  1000 ปีในปี  ค.ศ. 2010 

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  ซ่ึงเมือง

แหง่น้ียงัคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณไ์ดอ้ยา่งเหนียวแน่น 

ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส  ตึก  อาคารท่ีส าคัญต่าง 

ยังคงเป็นการก่อสรา้งและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย 

บา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส (ระยะทาง 245 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) (ระหว่างการ

เดินทางแวะรา้นคา้อิสระพกัผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือก

ซ้ือของท่ีระลึกจากทางรา้นคา้ ลงรา้นชอปป้ิง 2รา้น) 

จากน้ันน าท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบ

ใจกลางกรุงฮานอย มกัมี ชาวฮานอย และ นักท่องเท่ียวมานัง่พกัผ่อนบริเวณริมทะเลสาบ

แห่งน้ี  ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ใน

ทะเลสาบ  มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลกัษณอ์ยา่งหน่ึงของกรุงฮานอย จากน้ันคณะไปชอ้ปป้ิงท่ี 

ถนน 36 สาย จากน้ันน าทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน ้า ชมเร่ืองราวท่ีแสดงถึงวิถี

ชีวิตของคนเวียดนามท่ีมีความผูกพนักบัสายน ้า เป็นท่ีกล่าวขวญัของคนทุกชาติทุกภาษา 

 

 

 



เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่      โรงแรม MOONVIEW HOTEL ระดบั 3ดาว เทียบเท่า 

 

วนัที่สาม       ฮานอย – ซาปา –นัง่รถไฟตวัเมืองซาปา –นัง่กระเชา้ฟาซีปัน -  พิชิตยอดเขาฟาซี

ปันฟาซีปัน  - LOVE MARKET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดน

จีน อยู่ในเขตจังหวดัลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 1 ,650 

เมตร จึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลกูผกัและผลไมเ้มืองหนาวท่ีส าคญัของ

เวียดนาม อีกทั้งยงัเป็นดินแดนแห่งขุนเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธุ์มากท่ีสุดใน

เวียดนามอีกดว้ย ในอดีตเมืองน้ีถูกพฒันาขึ้ นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่เศส สมัยท่ี

เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

 

 

 

 

 



  จากน้ันน าท่าน นัง่รถไฟเมืองซาปา ท่านจะไดพ้บกบัวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาท่ีเต็มไป

ดว้ยความสดชื่น และสูดกล่ินอายธรรมชาติ ท่านยงัจะไดพ้บกบัทุ่งนาขั้นบนัไดท่ีเรียงราย

เป็นขั้นสวยงาม ถึงสถานีนั่งกระเชา้ไฟฟ้า จากน้ันน าท่านสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย 

กระเชา้ไฟฟ้า ไปยงัยอดเขา ซ่ึงเปรียบเสมือน "หลงัคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเชา้ไฟฟ้าส

ริงสามสาย ยาวท่ีสุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดทา้ยอยู่สูงจาก

ระดบัน ้าทะเลราว 3,000 เมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหวา่งทางท่านจะได้

เห็น น ้าตกสีเงิน และ หมู่บา้นกา๊ต กา๊ต ในมุมสูงชมนาขั้นบนัไดท่ีสวยงาม เม่ือเดินทางถึง

สถานีดา้นบนท่านจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้ นสู่จุดสูงสุดของ

ยอดเขาใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี4)  

เมนูอาหารพิเศษ++ สุก้ีทะเลรวม และ ไวนแ์ดงเรศิรสที่ท่านตอ้งลองสมัผสั 

  

 

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด Love Market มีสินคา้ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะ

เป็นสินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ 

 พกัที่   โรงแรม  BAMBOO SAPA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

****อยูใ่นยา่นถนนคนเดิน**** 

 

   



วนัที่สี ่ ซาปา – หมู่บา้นกัต๊กัต๊ – ฮานอย – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

 

 

 

 

น าท่านชม หมู่บา้น CAT CAT VILLAGE หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง

ชาวเขาในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บา้นก๊าตก๊าต 

สามารถเดินทางเทา้หรือนัง่รถยนตก็์ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต์ รถน าเท่ียวจะพาทุกท่านมาท่ี

หน้าหมู่บา้นก๊าตก๊าต  และจากน้ันจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บา้นเพ่ือ

สมัผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติ 

ในการด าเนินชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดรา้นวาง

จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว (ลูกคา้สามารถน าส่ิงของไปบริจาคแก่

เด็กชาวเขาได ้อาทิเชน่ เส่ือผา้ ผา้หม่ รองเทา้ ขนม เป็นตน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงฮานอยเสน้ทาง

เดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทาง น าท่านทุกช

อปป้ิงรา้นท่ีท ามาจากเยื่อไผ่ ซ่ึงเป็นของท่ีใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น ผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดโต๊ะ 

ผา้คลุมผม และอ่ืนๆอีกมากมาย ไดเ้วลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่   ท่าอากาศยาน

นานาชาติ นอยบ่าย เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินท่ี TG565 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ  

ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที่พอใจก่อนช าระค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็ก อายไุม่เกิน 12 

     ไม่มีเตียงเสริม  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น 
พกัเด่ียว 

 

 จ  านวนทีน่ัง่ 

28 – 31 ธ.ค 62 22,999.- 21,999.- 4,500 31+1 

29 ธ.ค – 1 ม.ค 63 22,999.- 21,999.- 4,500 31+1 

30 ธ.ค – 2 ม.ค 63 22,999.- 21,999.- 4,500 31+1 

JOIN LAND ไม่เอาตัว๋หกั 8,000 บาท  

เด็กทารก ไม่เกิน 2ขวบ คิด 4,000 บาท 

 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทวัรค์่าทวัรไ์ดใ้นทุก

กรณี 

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  

สายการบิน มีนโยบายใน จ  ากดัน ้าหนกัท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกิน 30 กิโลกรมัท่านตอ้ง

ช าระค่าน ้าหนกัส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้15ท่านข้ึน

ไป  

 

 



 

 

อตัราน้ีรวม 

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

กลบั 30 กก., ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองฮานอย , ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, 

ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ , ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ี

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

เง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยั  

 

อตัราน้ีไม่รวม  -   

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักหากเกิน 30 กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น 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 10,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์



เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วนั เพื่อทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการ

บินเพ่ือออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

(นบัจากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้

และบริษทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯ

จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได้ 

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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



13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุดงาน 

จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ี

ก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดย

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จาก

อุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิง

ผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุก

ท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 

 


