รหัสทัวร์ : THG12-DD-VN-30JUL-25AUG17H

เวียดนามเหนือ สบาย...สบาย
ซาปา ฮาลอง ฮานอย นิงห์ บิงห์

4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD

รหัสทัวร์ : THG12-DD-VN-30JUL-25AUG17H
ไฮไลท์ .....ทัวร์ สบายกระเป๋า
1. ล่ องเรื อชมมรดกโลกอ่ าว “ฮาลองเบย์ ”
2. ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพือ้ นเมืองหลากหลาย ถนน 36 สาย
3. ชมแปลงนาขั้นบันได
4. ชมทัศนียภาพทะเลหมอก ยอดเขาฮัมรอง
5. Silver Water Fall นา้ ตกสี เงิน ทีส่ วยทีส่ ุ ดในซาปา
6. นั่งเรื อกระจาด ชมบรรยากาศท้ องทุ่งท้ องนาอันแสนสวยงาม
7. บริการ FREE WIFI บนรถ
8. เมนูพเิ ศษ!! ชาบูแซลมอล
โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง คา่

1 กรุ งเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก-ซาปา – Silver Water Fall - Night
Market

✈

O

2 ซาปา - Cat Cat Village – ยอดเขาฮัมรอง - ตลาดชายแดนเวียดนามจีน – ทะเลสาบคืนดาบ - วัด หง๊อกเซิน- ช้อบปิ้ งถนน 36 สาย

O

O

3 ฮานอย - เมืองนิงห์บิง – นัง่ เรื อกระจาด – เมืองฮาลอง - ตลาดกลางคืน

O

O

4 ฮาลองเบย์– ถ้ านางฟ้า - ฮานอย – กทม.

O

O

วันแรก
04.00 น.
06.10 น
08.20 น.

เทีย่ ง

โรงแรมที่พกั
HOLIDAY SAPA
O
3* HOTEL หรื อเที่ยบเท่า
MOONVIEW HOTEL
O
3* HOTEL หรื อเที่ยบเท่า
NEWSTAR HOTEL
O
3* HOTEL หรื อเที่ยบเท่า

✈

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก-ซาปา – Silver Water Fall - Night Market
พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์ เตอร์ Nok Airโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับ
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3202
เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ าไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ าแดงที่ไหลผ่านตัว
เมืองฮานอย อันเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูท่ างเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า
2,000 ปี นาท่าน เดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ ขนุ เขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูก
ให้สร้างขึ้นเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการ
สร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทาให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบนั เป็ น
เมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยใช้ เวลาประมาณ 5 ชม. โดยการนั่งรถโค๊ชป
รับอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ทางสู่ Silver Water Fall น้ าตกสี เงิน เป็ นน้ าตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซี ปัน ซึ่ ง
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสู งประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ าลัดเลาะตาม
หน้าผาลงมาอย่างสวยงาม
จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งที่ Night Market ท่านจะได้เพลินเพลินกับสิ นค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย พร้อมชมบรรยากาศ
ยามค่าคืน พร้อมกับอากาศที่เย็นสบาย
คา่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่
นาคณะเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรื อเทียบเท่ า พักซาปา 1 คืน
วันทีส่ อง ซาปา - Cat Cat Village – ยอดเขาฮัมรอง - ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน – ทะเลสาบคืนดาบ - วัด หง๊ อกเซินอบปิ้ งถนน 36 สาย
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทาง สู่ หมู่บา้ นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเขา
ในหมู่บา้ นนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได นาท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้
ดอกและสวนหิ นที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จงั หวัดลาวไก นาชมตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน ให้ท่านได้อิสระเหลือซื้ อสิ นค้าต่างๆ
ที่มาจากจีน และเที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก

คา่
พักที่

วันทีส่ าม
เช้ า

เดิ นทางกลับเมื องฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่ งเมืองแห่ งนี้ ยงั คง
รักษาความเป็ นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึก อาคารที่สาคัญต่าง
นาท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่ งนี้มีตานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนาม
ทาสงครามสู ้รบกับประเทศจีน กษัตริ ยแ์ ห่ งเวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหาร
จากจีนได้สักที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่ งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่ งได้
คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้
กลับไปทาสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนื อประเทศจีน ทาให้บา้ นเมืองสงบสุ ข เมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้ว
พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่ งนี้ นาท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สี แดงสดใสสู่ กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม
วัด หง๊ อกเซิ น วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่ งมีความเชื่ อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่า
ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ นเวลาช้านาน
จากนั้นนาท่าน อิสระช้ อบปิ้ งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า
ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นาคณะเข้าสู่ ที่พกั MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) พักที่ฮานอย 1 คืน
ฮานอย - เมืองนิงห์ บิง – นั่งเรื อกระจาด – เมืองฮาลอง - ตลาดกลางคืน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์ บิง นาท่ านชมตามก๊ก (Tam Coc )หมายถึงถา้ สามถา้ ตามตานานกล่าวว่า
ถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ า เมื่อครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฎเป็ น
หลักฐานลงเรื อพายล่องตามแม่น้ า Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภ์ าพ ภูเขาสองฝั่ง
แม่น้ าซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตานานกล่าวว่าถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ า
เมื่อครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฎเป็ นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลาย
ท่านเปรี ยบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรื อกระจาด ล่องเรื อผ่านท้องน้ า สองข้างทางเป็ นทุ่ง
นาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่
สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางสู่ เมื อ งฮาลอง ระหว่า งทางชมสภาพความเป็ นอยู่แ ละวิถี ชีวิ ตอาคารบ้านเรื อนในปั จ จุ บนั ของชาว
เวียดนาม ซึ่ งที่ฮาลองนี้ ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดัง่ ภาพวาดโดยจิตรกร
เอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการพิจารณาประกาศเป็ น “มรดกโลก”
โดยองค์การยูเนสโก้
นาท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสิ นค้า
ไม่วา่ จะเป็ นกระเป๋ าหรื อสิ นค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

คา่
พักที่
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าสู่ ที่พกั ที่พกั NEWSTAR HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรื อเทียบเท่ า พักที่ฮาลอง 1 คืน
ฮาลองเบย์ – ถา้ นางฟ้ า - ฮานอย – กทม.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางสู่ ท่าเรื อเพื่อล่องเรื อชมความงดงามของ อ่ าวฮาลองเบย์ อ่าวฮาลอง หรื อ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิ ทาน
ปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่ อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดาบรรพ์ และชื่อของฮา
ลอง ก็แปลได้วา่ มังกรร่ อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทาให้ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหิ นปูนรู ปร่ างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรี ยงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่
มีรูปร่ างแปลกตา ลักษณะทัว่ ไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจานวนกว่า 1,000 เกาะ และ
มีเนื้ อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นาท่านเข้าชม ถ้านางฟ้ า ชม
หิ นงอกหิ นย้อยต่างๆภายในถ้ า ที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สี สวยงาม หิ นแต่ละก้อนจะมีลกั ษณะคล้ายกับสัตว์
ตามแต่ท่านจินตนาการ
บริการอาหารกลางวัน บนเรื อ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ ามกลางวิวทิวทัศน์ ของอ่าวฮาลอง
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับเมืองฮานอย เพื่อเดินทางสู่ สนามบิน

20.50 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD3207

23.00 น.

คณะเดินทางถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
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เวียดนามเหนือ สบาย...สบาย
กาหนดการเดินทาง

30 ก.ค. – 02ส.ค. 60
28-31 ก.ค. 60 (วันหยุด)
18-21, , 25-28, ส.ค.60
11-14 ส.ค.60 (วันแม่ )

ราคา
ผู้ใหญ่

9,999.10,999.11,999.13,999.-

ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่ นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

9,999.10,999.11,999.13,999.-

9,999.10,999.11,999.13,999.-

พักเดีย่ ว
เพิม่

3,000.3,000.3,000.3,000.-

ราคาจอยแลนด์ ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบิน หักออก ท่ านละ 3,000.- // ราคาเด็กทารก INFANT (ไม่ มีค่าใช้ จ่าย ต้ อง
เอาสู ตบิ ัตรตัวจริงไปแสดงตัวเท่ านั้นนะ)
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น รวม 150/วัน/คน
รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน
***ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์ ***
** แจกนา้ ดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน
เดินทาง เท่านั้น
2.ค่าที่พกั ห้องละ2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า
- เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพับเสริม
- กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
- โรงแรมในเวียดนามมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่
มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล /
เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
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6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาหบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่ า 16 หรื อมากกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และ ทิปคนขับรถ รวม 150 บาท / ท่าน/ วัน รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน
*** ส่ วนทิปของหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจในการให้ บริการ ***
6.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย3%
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั ฯเพื่อเช็คว่ ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000. – บาท
3.2 กรุณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
1. แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
2. แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 5,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ า 15 วันก่ อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
4. สาหรั บผู้โดยสารทีไ่ ม่ ได้ ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่ านแล้ วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ ามัดจาทั้งหมด
4.5 ยกเว้ นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา
หรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.6 กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่ านั้น ลูกค้ าทุกท่ านต้ อง
ผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้งั สิ้น**
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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หมายเหตุ :
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั
ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทั้งนีก้ ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ
ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

