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วันแรก

กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย •ถ่ ายรูปหน้ าวัดหง๊ อกเซิน • ชอปปิ้ งถนน 36 สาย • โชว์ หุ่นกระบอกนา้

12.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3
Viet Jet Air (VJ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุ งฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้ องถิ่นที่เวียดนาม
เท่ ากับประเทศไทย)

15.05 น.
16.55 น.

จากนั้น

 (เย็น)

นาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งฮานอย เมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนาม ที่ต้ งั อยูภ่ าคเหนือ เป็ นเมืองที่
มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาท่าน
เดิ นทางข้ามแม่น้ าแดง แม่น้ าสายลอยฟ้ าที่อยู่
สู งกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็ นสะพานเหล็กแห่ ง
แรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิ คหอ
ไอเฟลของฝรั่ ง เศส ปั จ จุ บ ัน ใช้เ ฉพาะรถไฟ
เท่านั้น กรุ งฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขาน
ว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรี ยกกัน
ว่า“Little Parris”เป็ นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุ ง
ฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakesมีถนนหนทางที่ร่มรื่ นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคาร
สถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนี ยล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอินโดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดี ต
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ความรุ่ งโรจน์ให้นกั เดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ ห์เมืองหลวงแห่ งนี้ อย่างไม่เสื่ อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวง
เก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุ งฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่ งนี้ยงั คง
รักษาความเป็ นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สาคัญต่างๆ ยังคงเป็ นการ
ก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่ มรื่ น และสบายตายิง่ นัก จากนั้น นาทุกท่านข้าม
สะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ แวะถ่ายรู ปด้านหน้า วัดหง๊ อกเซิน จากนั้น ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ
กลางเมืองฮานอย

คา่

นาท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้า ซึ่ งเป็ นศิลปะ
พื้นบ้านที่มีชื่อเสี ยงท่านจะได้ชมเรื่ องราวความรัก
ในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็ นธรรมชาติ
และวิ ถี ช าวบ้า นเช่ น การเพาะปลู ก การเก็ บ เกี่ ย ว
พืชผลการตกปลาการแข่งเรื อโดยใช้หุ่นกระบอก
น้ าทั้งสิ้ น จากนั้น นาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งถนน 36
สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย
กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ อง
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ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านกัต๊ กัต๊ • นา้ ตกสี เงิน • ตลาดซาปา  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุ งฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา
ซึ่ งเป็ นอาเภอหนึ่ งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5
ชัว่ โมง) ตั้งอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นชาวเขา Cat
Cat Village หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา
ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเขาใน
หมู่ บ ้า นนี้ และชมแปลงนาข้า วแบบ
ขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุ ดลูกหู ลูกตา
จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป ช ม
น้ าตก Silver Water Fall (น้าตก
ThacBac) น้าตกสี เงิน ที่ข้ ึนชื่อในเมือง
ซาปา
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พิเศษ!! ให้ ท่านร่ วมแต่ งชุดชาวเขาเผ่ าม๊ งถ่ ายรู ปเป็ นทีร่ ะลึก
คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชาบูหม้ อไฟปลาแซลมอล+ไวน์ แดงดาลัด
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสนั
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

ซาปา • เขาฮามลอง • ถ่ ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน •นั่งรถรางไปขึน้ กระเช้ าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน •
ฮานอย • สุ สานโฮจิมินห์  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชม
ทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไป
ด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้กไ็ ด้ทอดยาวมา
จากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอด
เขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟาน
ซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้
นับว่าเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สู ง
ถึง 3,143 เมตร นาท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอก
บน ยอดเขาฮามลอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมือง
ซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา จากนั้น นาท่านนั่งรถรางใหม่ สุดจากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้ าเพือ่ ขึ้นยอดเขาฟาน
ซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่ านจะได้ สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่ างสองข้ างทาง ถึงสถานี
กระเช้ า นาท่ านนั่งกระเช้ าไฟฟ้ าเพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสู งสุ ดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สู ง 3,143
เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า“หลังคาแห่ งอินโดจีน” สู งที่สุดในอินโดจีนบนความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสู งอย่างยิง่ สภาพป่ าก็ยงั คงมีความมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่า
การเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ สิ มัยการเดินป่ า
จากทัว่ โลกเลือกเป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับการทดสอบกาลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่ าดินร้อนแห่งเอเชีย
หมายเหตุ : กระเช้ าฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุ งซึ่งจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯจะทาการคืนเงินค่ า
กระเช้ าหน้ างานท่ านละ 1,000 บาทค่ ะในกรณีทไี่ ม่ ได้ ขนึ้ กระเช้ าฟานซีปัน
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เทีย่ ง

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5ชัว่ โมง) นาท่านชม สุ สานประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ (ถ่ ายรูปด้ านนอก) (สุ สานประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ จะปิ ดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสั ปดาห์ และ
จะปิ ดบริการช่ วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน และจะปิ ดช่ วงเทศกาลสาคัญของเวียดนาม) วีรบุรุษตลอดกาลของ
ชาวเวียดนาม ผูท้ ี่รวมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผูป้ ระกาศเอกราชให้กบั ประเทศเวียดนาม ภายในสุ สาน
บรรจุศพท่านประธานาธิบดีซ่ ึงได้ทาการเก็บรักษาศพไว้เป็ นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื่ อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้าง
เข้มงวด
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรื อเทียบเท่ า
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วันทีส่ ี่

ฮานอย • กรุงเทพฯ  (เช้ า)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

12.15 น.
14.05 น.

การท่ องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้ านยา,
ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้ น หากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ าท่ านรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
หมายเหตุ : แจ้ งเวลาบินของเที่ยวบิน VJ902 และ VJ901
ช่ วง WINTER ตั้งแต่ 01 พ.ย. 2562 – 28 มี.ค. 2563 VJ902 BKK-HAN 15.05-16.55 // VJ901 HAN-BKK 12.15-14.05
ช่ วง SUMMER ตั้งแต่ 29 มี.ค.2563 – 31 ต.ค. 2563 VJ902 BKK-HAN 14.00-15.50 // VJ901 HAN-BKK 11.10-13.00

**กรุ ณาสอบถามเวลาบินกับเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทาการจอง**
......................................................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน VJ
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

13 ธ.ค.62
20 ธ.ค.62
27 ธ.ค.62
28 ธ.ค.62
29 ธ.ค.62
30 ธ.ค.62
31 ธ.ค.62
03 ม.ค.63
10 ม.ค.63
17 ม.ค.63
24 ม.ค.63
31 ม.ค.63
07 ก.พ.63
14 ก.พ.63

16 ธ.ค.62
23 ธ.ค.62
30 ธ.ค.62
31 ธ.ค.62
01 ม.ค.63
02 ม.ค.63
03 ม.ค.63
06 ม.ค.63
13 ม.ค.63
20 ม.ค.63
27 ม.ค.63
03 ก.พ.63
10 ก.พ.63
17 ก.พ.63

24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1

12,900
12,900
13,900
14,900
14,900
14,900
13,900
12,900
11,900
11,900
14,900
15,900
12,900
11,900

12,900
12,900
13,900
14,900
14,900
14,900
13,900
12,900
11,900
11,900
14,900
15,900
12,900
11,900

11,900
11,900
12,900
13,900
13,900
13,900
12,900
11,900
10,900
10,900
13,900
14,900
11,900
10,900

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
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21 ก.พ.63
28 ก.พ.63
07 มี.ค.63
14 มี.ค.63
21 มี.ค.63

24 ก.พ.63
02 มี.ค.63
10 มี.ค.63
17 มี.ค.63
24 มี.ค.63

24+1
24+1
24+1
24+1
24+1

12,900
11,900
11,900
12,900
11,900

12,900
11,900
11,900
12,900
11,900

11,900
10,900
10,900
11,900
10,900

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
 ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
 ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
 ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่ าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
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เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทมี่ ีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรื อ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบิน อาจมีการปรั บเปลี่ย นไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ ง ให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รั บผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถื อว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มกี ารชารุด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรูปต่ างๆหรื อแม้ กระทัง่ ตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 การท่ องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้ น หากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ ายค่าทัวร์ เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ าท่ าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารทีป่ ระเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่ รสไม่ ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้ องพักทีป่ ระเทศเวียดนาม
 ห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน ห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน (Triple Room)
ห้ องพักแต่ ละประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน อาจจะได้ เป็ น 1เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้ องทีเ่ ป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องทีม่ ีขนาดกะทัดรัต และไม่ มีอ่างอาบนา้ บางโรงแรมแต่ ละชั้นจะมีเพียงไม่ กี่
ห้ องซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ ใช้ หลายห้ อง ห้ องพักอาจจะไม่ ได้ ติดกันและอาจจะได้ คนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีลฟิ ต์ ซึ่งขึน้ อยู่ กับการออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

