วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-ฮานอย – ถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกนํ้า (-/-/D)
11.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์(Q) สายการบิน QATAR AIRWAYS
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวก
14.25 น.
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่ QR834 บริการของว่างและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่อง

16.15 น.

เย็น

วันที่สอง:
เช้า

เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่กรุง
ฮานอย (สนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 30 กม.) ระหว่างเดินทาง ทุกท่านจะได้ชื่นชม
กับทัศนี ยภาพของตัวเมืองซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศ เวียดนามปั จจุบนั
ตึก
ส่วนใหญ่เป็ นตึกเก่า สไตส์ โคโลเนี ยล ซึ่งได้รบั อิทธิพลจากยุคที่ฝรัง่ เศสเข้า
มา
ปกครองฮานอย ซึ่งตั้งอยูร่ ิมแม่น้ําดําและแม่น้ําแดง เมืองนี้ ในอดีตเคยมีชื่อ
เรียกต่างๆกันมา เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้ า หรือ
เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก ปั จจุบนั กรุงฮานอยเป็ นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่ าแก่
ของชาติ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชุมชนเก่าแก่มีถนนแคบๆ เรียกชื่อถนน ตามสินค้าที่วางขาย
เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ ถนนเสื่อ เป็ นต้นถึง Ha Noiจากนั้นให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ ง
ณ ถนน 36 สาย ซึ่งเป็ นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย มีท้งั ของที่
ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่หอ้ ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling,
Roxy, Billabong และรองเท้าต่างๆ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร(มื้ อที่ 1)
หลังรับประทานอาหาร นําทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคน
เวียดนามที่มีความผูกพันกับสายนํ้า เป็ นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
เข้าสู่ที่พกั ณ CWD HOTEL // MOONVIEW HOTEL // NEWMOON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ฮานอย - ลาวไก - HAM RONG MOUNTAIN - จัตรุ สั ใจกลางเมือง – ซาปา (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 2) หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่าน
เดินทางขึ้ นเหนื อมุง่ หน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยูท่ างภาคเหนื อของประเทศเวียดนามใกล้กบั
ชายแดนจีน อยูใ่ นเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยูบ่ นระดับความสูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1,650
เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็ นแหล่งปลูกผักและ
ผลไม้เมืองหนาวที่สาํ คัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็ นดินแดนแห่ง

เที่ยง

ขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพนั ธุม์ ากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ ถูกพัฒนาขึ้ นเป็ น
เมืองตากอากาศของชาวฝรัง่ เศส...สมัยที่เวียดนามเป็ นอาณานิ คมของฝรัง่ เศส (ระยะทาง 350
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั ่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 3)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ HAM RONG MOUNTAIN หรือ ภูเขาปากมังกร เป็ นภูเขาเล็กๆ ตั้งเด่น
เป็ นสง่าอยูด่ า้ นหลังโบสถ์คริสต์กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร แล้วนําท่านชม
ความสวยงามของพืชพันธุไ์ ม้นานาชนิ ด ไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ ์ ที่หาดูได้ยาก

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 4) หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ตลาด
เมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยูท่ ี่นี่
ด้วยเครื่องแต่งกายประจําเผ่าต่างๆ
เข้าสู่ที่พกั SAPA HOLIDAY // SUNNY MOUNTIAN หรือระดับเทียบเท่า
๊ ๊ ต หรือ หมู่บา้ นตาฟาน - ฮานอย (B/L/D)
วันที่สาม
ซาปา - นํ้าตกเงิน – หมู่บา้ นชาวเขากัตกี
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 5)
หลังรับประทานอาหารเช้านํ าท่าน ชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมนํ้ าตกสีเงิน หรือ
นํ้าตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็ นนํ้าตกที่มีความสวยงาม สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น
สายนํ้าไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความ
สวยงามของนํ้ าตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่
ระลึกบริเวณสะพานชมวิว จากนั้นนําท่าน ชมทัศนี ยภาพเมืองซาปาที่รายล้อม
ไปด้วยเทื อกเขา ที่ หมู่ บา้ นชาวเขา (CATCATVILLAGE) เผ่ าม้งดํา ชมวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวเขาในหมู่บา้ น และชมแปลงนาข้าวแบบขัน้ บันได ที่สวยงามสุดลูกหูลกู ตา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 6)
จากนั้ น ให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ ง และเลือกซื้ อสิ้ นค้าพื้ นเมืองของชนเผ่ า และเดินทางกลับสู่เมือง
หลวงฮานอย เส้นทางเดิมที่มา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 7)
เข้าสู่ที่พกั ณ CWD HOTEL // MOONVIEW HOTEL // NEWMOON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ จัตรุ สั บาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดียเ์ สาเดียว – กรุงเทพฯ (B/L/- )
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม (มื้ อที่ 8) หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่าน
เดิ น ทางสู่ จัตุ รัส บาดิ ง ห์ จัตุ รัส แห่ ง นี้ เป็ นสถานที่ ที่ ท่ า นโฮจิ มิ น ห์ไ ด้อ่ า นคํา ประกาศอิ ส รภาพของ
เวียดนามพ้นจากการตกเป็ นเมืองขึ้ นของฝรัง่ เศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็ นเมืองขึ้ น
คํา่

ถึง 48 ปี จากนั้นนําทุกท่านไปยังที่ต้งั ของ สุสานโฮจิมินห์ เป็ นอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพ
อาบนํ้ ายาของโฮจิ มินห์ที่ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึ่ ง ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่
ต้อ งการให้เ ผาศพ (ที่ นี่ จะปิ ดไม่ ใ ห้เ ข้า ชมด้า นในทุ ก วั น จั น ทร์ แ ละวั น ศุ ก ร์ )
นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสํารวม เพื่อเข้าไปคารวะศพ
ภายในสุ สาน โดยห้ามนํ ากล้องถ่ ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถื อเข้าไปโดย
เด็ดขาด จากนั้นนําท่านชม ทําเนียบประธานาธิบดี ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่รบั รองแขกบ้าน
แขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลังมีทหารเฝ้ าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกลและต่อ
ด้วย บ้านพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพํานักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ท้งั หลัง ยก
พื้ นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนังเป็ นที่ พกั ผ่ อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็ นห้องสมุด ห้องทํางาน
และห้องนอน บ้านจะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็ นตัวอย่างที่ดีจนได้รบั การยกย่องเป็ น
บิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนําท่านชม วัดเจดียเ์ สาเดียว ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วดั
แห่งนี้ เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ท้งั หลังเป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดี ยวขนาดเล็กตั้งอยู่บนต้นเสา
เดียวปั กอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยมภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10
กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 9) จากนั้นนําท่าน เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ
นอยไบเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17.30 น. คณะเหินฟ้าสู่ กรุ่งเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR835
19.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชําระค่าบริการ

วันเดินทาง

รายละเอียดไฟล์บิน

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พักเดี่ยว ที่นั ่ง

07 – 10 JUL 60

ขาไป QR834 (14.25-16.15)
ขากลับ QR835 (17.30-19.15)

14,888.- 14,888.- 3,000.-

32

20 – 23 JUL 60

ขาไป QR834 (14.25-16.15)
ขากลับ QR835 (17.30-19.15)

14,888.- 14,888.- 3,000.-

26

11 – 14 AUG 60

ขาไป QR834 (14.25-16.15)
ขากลับ QR835 (17.30-19.15)

14,888.- 14,888.- 3,000.-

26

24 – 27 AUG 60

ขาไป QR834 (14.25-16.15)
ขากลับ QR835 (17.30-19.15)

14,888.- 14,888.- 3,000.-

26

วันเดินทาง

รายละเอียดไฟล์บิน

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พักเดี่ยว ที่นั ่ง

07 – 10 SEP 60

ขาไป QR834 (14.25-16.15)
ขากลับ QR835 (17.30-19.15)

14,888 14,888

3,000

21

21 – 24 SEP 60

ขาไป QR834 (14.25-16.15)
ขากลับ QR835 (17.30-19.15)

12,888 12,888

3,000

21

05 – 08 OCT 60

ขาไป QR834 (14.25-16.15)
ขากลับ QR835 (17.30-19.15)

12,888 12,888

3,000

26

12 – 15 OCT 60

ขาไป QR834 (14.25-16.15)
ขากลับ QR835 (17.30-19.15)

14,888 14,888

3,000

26

20 – 23 OCT 60

ขาไป QR834 (14.25-16.15)
ขากลับ QR835 (17.30-19.15)

14,888 14,888

3,000

32

อัตรานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น **** ไม่มีราคาเด็ก****
ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทัวร์ค่าทัวร์ได้ในทุก
กรณี
หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/
หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจาํ นวนไม่ตาํ ่ กว่า 15 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่ องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทนํ้ามันสายการบินปรับขึ้ น และ/หรือมี
ผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทําการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
ประกาศสําคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จํากัดนํ้าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ าํ หนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัมท่านต้อง
ชําระค่านํ้าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ ออกเดินทางได้ 15ท่านขึ้ น
ไป

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์,ค่านํ้าหนักกระเป๋า
ทั้งไป-กลับ 30 กก., ค่าภาษี สนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย , ค่าที่พกั โรงแรม รวมทั้งสิ้ น 3 คืนพักห้องละ 2-3
ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ , ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ , อัตราค่าเข้าชม
สถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ , ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย
อัตรานี้ ไม่รวม ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางนํ้าหนักหากเกิน 30 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 150 บาท / วัน / คน (รวม 4 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****
เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้า
ว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสําเนาหนังสือเดินทางให้บริษทั ฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษทั ฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบิน
เพื่อออกตั ๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป (นับ
จากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสําหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษทั
1.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง20 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรมและอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่ พอใจก่อนชําระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์
แก่ตวั ท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กําหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ บู บุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
9.กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จํากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พื้นที่)
13. บริการนํ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน
จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทําให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่
กําหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาํ หนด โดย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่าน
สมาชิกเป็ นสําคัญ

