2VN-657 ทัวร์เวียดนามเหนื อ ฮานอย ซาปา นิ งก์บิงห์ ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (SL)
เดิ นทางโดยสายการบิ นไทยไลอ้อนแอร์

ชมนาขัน้ บันได ซาปา หลังคาอิ นโดจีน
นั ่งกระเช้าขึ้นเขา ฟานซีปัน ยอดเขาสูงที่สดุ ในอิ นโดจีน
ทะเลนั ่งเรือกระจาดชม ถา้ ตามก๊ก
พิ เศษ!! พักซาปา 2 คืน

12 - 15 ต.ค. 61 14,900.28 - 31 ธ.ค. 61 17,999.30 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62 17,999.เด็ก **ตา่ กว่า 12 ปี ลด 1,000 บาท *พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่** พักเดี่ยว เพิ่ ม 3,500 บาท/ท่าน
เมนูพิเศษ :: SEN BUFFET เมนูชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง DALAT
พิ เศษ :: ชมโชว์หุ่นกระบอกน้า
ของแถม :: ชุดซินจ่าว
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
(เฝอ/กลางวัน/เย็น)
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอร์ส ายการบิ นไทยไลอ้ อนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้ าที่จากทางบริษ ัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารให้กบั ท่าน
07.10 น.
ออกเดินทางสู่ ฮานอย โดย ไทยไลออนแอร์ เทีย่ วบินที่ SL 180
09.05 น.
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เมนูพิเศษ เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
นาท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตงั ้ อยูภ่ าคเหนือเป็ นเมืองที่มปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นา
ท่านเดินทางข้ามแม่น้าแดง แม่น้าสายลอยฟ้ าทีอ่ ยูส่ งู กว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม
ทีอ่ อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั ่งเศส ปัจจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุงฮานอยในอดีตได้รบั การกล่าวขานว่า
เป็ น เมืองหลวงที่ส วยที่สุดในเอเชีย เรียกกัน ว่า “Little Parris” เป็ น เมืองหลวงที่ไ ด้ร บั การวางผังเมืองไว้อย่างดี มี
ทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุ งฮานอยมีท ะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึง ได้ช่อื ว่า City of Lakes มีถ นน
หนทางทีร่ ่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ทีง่ ดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน
ปัจจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นกั เดินทางได้ไปสัมผัสเสน่หเ์ มืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัว

เมือง ฮานอย นครหลวงเก่ าแก่ ซึ่ง จะมีอายุครบ 1000 ปี ใ นปี ค.ศ. 2010 กรุ งฮานอยเป็ น เมือ งหลวงของประเทศ
เวียดนาม ซึง่ เมืองแห่งนี้ยงั คงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั ่งเศส ตึก อาคาร
ทีส่ าคัญต่างๆ ยังคงเป็ นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั ่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิง่ นัก
หลังจากนัน้
หลังจากเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย ด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา ซึ่งเป็ นอาเภอหนึ่งตัง้ อยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลา
เดิน ทางโดยประมาณ 5 ชั ่วโมง) ตัง้ อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1500 เมตรระหว่างทางแวะถ่ ายรูปที่ชายแดน
เวียดนามจีน
คา่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึง่ มากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่ อกมาจับจ่ายซือ้ ขายกันอย่างมีสสี นั
พัก HOLIDAY SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 2 :: ซาปา-ชมหมู่บ้านกั ๊ตกั ๊ต-น้าตกสีเงิน-นั ่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
(เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ น าท่ านหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่ าม้ง ดา ชมวิถีช ีวติ ความเป็ น อยู่ของชาวเขาใน
หมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขัน้ บันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลกู ตาจากนัน้ นาท่านเดินทางไปชมน้ าตก Silver
Water Fall (น้าตก ThacBac) น้าตกสีเงิน ทีข่ น้ึ ชื่อในเมืองซาปาหลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทีส่ ูงที่สุดใน
ซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้กไ็ ด้ทอดยาวมาจากมณฑล
ยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่น ๆ คือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขา
หว่างเหลีย่ นเซินนี้ เป็ นยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในแถบอินโดจีน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าท่ านนั ง่ รถรางใหม่ สุ ด จากสถานี ซ าปา สู่ส ถานี กระเช้ า เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซี ปั น ระยะทางประมาณ 2
กิ โลเมตร ท่ านจะได้สมั ผัส กับความสวยงามของธรรมชาติ ระหว่ างสองข้างทาง ถึ งสถานี กระเช้ า นาท่ านนัง่
กระเช้าไฟฟ้ าเพื่อขึน้ สู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมภิ าคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รบั การกล่าว
ขานว่า “หลังคาแห่งอิ นโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิง่ สภาพป่ าก็ยงั คงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่ง
นี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางทีค่ ่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ สิ มัยการเดินป่ าจากทั ่วโลกเลือกเป็ นจุดหมาย
ปลายทางสาหรับการทดสอบกาลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่ าดินร้อนแห่งเอเชีย

หมายเหตุ : หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะทาการคืน
เงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีทไ่ี ม่ได้ขน้ึ กระเช้าฟานซีปัน
คา่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก HOLIDAY SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 3 :: ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิ ตย์-วัดหง๊อกซิ น-โชว์ห่นุ กระบอกน้า
(เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชั ่วโมง)ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชม
บรรยากาศธรรมช่าติทงั ้ 2 ข้างทางและวิถชี วี ติ ของชาวเวียดนาม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET
นาท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มตี านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทา
สงครามสูร้ บกับประเทศจีน กษัตริยแ์ ห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้
สักที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือทีท่ ะเลสาบแห่งนี้ ได้มเี ต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้
พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รบั ดาบมานัน้ พระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครัง้ และ
ได้รบั ชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบ

แห่งนี้ นาท่ านข้าม สะพานแสงอาทิ ตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิ น วัดโบราณ ภายใน
ประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ ์สิทธิ ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัย
อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ม าเป็ นเวลาช้านาน ต่อมานาท่ านเดินทางไป ชมการแสดง ระบาหุ่นกระบอกน้า ศิลปกรรม
ประจาชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากใน
น้ า ผสมผสานกับ เสีย งบรรเลงของเครื่อ งดนตรีเวีย ดนามและพากย์ส ดๆของคณะละคร) น าเสนอเรื่อ งราวใน
ชีวติ ประจาวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
คา่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก DELIGHT HANOI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 4 :: ฮานอย-นิ งก์บิงห์-ล่องเรือชมถา้ ตามก๊ก-อิ สระช้อปปิ้ งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
(เช้า/กลางวัน/-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่นิงห์บิงก์ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้าสามถ้า ตามตานานกล่าวว่าถ้านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สาย
ลมและกระแสน้ า เมื่อครัง้ น้ าทะเลยัง ท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฎเป็ น หลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ า
Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภ์ าพ ภูเขาสองฝั ง่ แม่น้าซึง่ มีความยาวหลายกิโลเมตร Tam
Cocตามตานานกล่าวว่าถ้านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ า เมื่อครัง้ น้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบ
น้าปรากฎเป็ นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลิ นของจีน” เพลิดเพลิน
กับการนั ่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้า สองข้างทางเป็ นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกีย่ วก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่าง
เพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย จากนัน้ นาท่าน อิ สระช้อบปิ้ งถนน 36 สาย มีสนิ ค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย
กระเป๋ า เสือ้ ผ้า รองเท้า ของทีร่ ะลึกต่างๆ ฯลฯ
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ นอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่ วบินที่ SL 185
22.20 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
รายละเอียดอัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่านสาหรับรอบการเดิ นทางที่ : 12-15 ตุลาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก

ราคา

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

14,900

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

14,900

เด็ก (04-11 ปี ) พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียง) ราคาท่านละ

13,900

ผูใ้ หญ่ ต้องการพักเดีย่ ว จ่ายเพิม่ ท่านละ

3,500

ราคาต่อท่านสาหรับรอบการเดิ นทางที่ : 28-31 ธันวาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก

ราคา

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

17,999

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

17,999

เด็ก (4-11 ปี ) พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียง) ราคาท่านละ

16,999

ผูใ้ หญ่ ต้องการพักเดีย่ ว จ่ายเพิม่ ท่านละ

3,500

ราคาต่อท่านสาหรับรอบการเดิ นทางที่ : 30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคา

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

17,999

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

17,999

เด็ก (4-11 ปี ) พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียง) ราคาท่านละ

16,999

ผูใ้ หญ่ ต้องการพักเดีย่ ว จ่ายเพิม่ ท่านละ

3,500

รายละเอียดอัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ภาษีน้ามันและภาษีต ั ๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดีย่ ว)
อาหารและเครื่องดื่ม ทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตาม
สถานการณ์)
ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตามรายการ
น้ าหนักสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้น เครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่ าน น้ าหนักต้องไม่ เกิน 7
กิโลกรัม
รถรางขึน้ กระเช้า+ค่ากระเช้าฟานซีปัน
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 1 เดือนขึน้ ไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ม่ี อี ายุสูงกว่า 70 ปี ขึน้
ไป ค่าชดเชยทัง้ หลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทัง้ นี้ย่อมอยู่ใน
ข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษ ัท ประกัน ชีวติ ทุ กกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทหรือจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

การประกันไม่ค้มุ ครอง
กรณีท่เี สียชีวติ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว , การติดเชือ้ , ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ตงิ่ , อาการที่เกีย่ วข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
กรุณาเตรียมค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ตามสิ นน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิ ป
ค่ะ)เงื่อนไขการจอง
การจองและสารองที่นั ่ง
1. วางเงินมัดจา ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 5,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้

เงื่อนไขการเดิ นทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น ตั ๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึง่ เมื่อจองและจ่ายมัด
จาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มกี ารคืนค่ามัดจาใดๆ ทัง้ สิน้ และในกรณีทอ่ี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิก
เลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรือ่ งขอคืนค่าตั ๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมดหรือบางส่วนได้
เว้นแต่
2.1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิน บริษทั ฯ จะไม่
หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
2.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตั ๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้
ยกเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตั ๋ว + ค่าตั ๋วเครื่องบินใหม่ทงั ้ หมดในโปรแกรม และ
วันเดินทางนัน้ ๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ามันเชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และบริษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะ
เท่าทีไ่ ด้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เป็ น
3. คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดิ นทาง โดยมีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดิ นทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั ้ หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-30 ก่อนเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
3. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์การคืนเงินค่าทัวร์ทงหมดไม่
ั้
วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
4. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
5. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนทีบ่ ริษทั ฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
6. คณะผู้เดิ นทางจานวน 20 ท่ านขึ้นไปจึงออกเดิ นทางในกรณี ที่มีผ้เู ดิ นทางไม่ถึง 20 ท่ านขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน
วันเดิ นทางหรือยกเลิ กการเดิ นทางโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดิ นทาง
7. กรณีทท่ี ่านต้องออกตั ๋วภายใน เช่น (ตั ๋วเครื่องบิน,ตั ๋วรถทัวร์,ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการ
ออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯ

จะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถ้าท่านออกตั ๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา
บินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
8. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิ เสธในการเข้าออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสือเดิน ทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้ อยกว่า 6 เดือน และบริษ ัท ฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ )
4. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัด หยุด งาน,การก่ อจลาจล หรือกรณี ท่ านถู ก ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิส ยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
5. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจาก
อุบตั ิเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
6. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
7. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิ
้ น้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเองหรือในกรณีทก่ี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
8. กรณีท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
9. ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อได้
10 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
11. กรุ๊ ป ที่เดิน ทางช่ วงวัน หยุด หรือ เทศกาลที่ต้อ งการัน ตีม ัด จ ากับ สายการบิน หรือผ่ า นตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด

12. การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสิน ค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่ องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
13. อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รบั อิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหาร
ทะเลก็จะเป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิ น 6 เดือน มิฉะนัน้ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ปฏิ เสธการเดิ นทางของท่าน
รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม
1. ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดีย่ ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3
ท่าน (Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิ กันและบางโรงแรมอาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม
2. โรงแรมในเวียดนามห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ละชัน้ จะมี
เพียงไม่กห่ี อ้ งซึง่ ในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ตดิ กันและอาจจะได้ค นละชันและบาง
้
โรงแรมอาจจะไม่มลี ฟิ ต์ซง่ึ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ

