วันแรก

กรุ งเทพฯ-กรุ งฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกัต๊ กัต๊ -นํ้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา  (เฝอ/กลางวัน/
เย็น)

04.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งฮานอย โดยเที่ยวบิน SL 180
09.05 น.
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นที่เวียดนาม เท่ ากับประเทศไทย)
**สําหรับพีเรียดตั้งแต่ 30 ต.ค.- 03 พ.ย.62 เป็ นต้นไป ไฟล์ทบิน ขาไป จะออกจากสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ เวลา 07.35
น. และถึงสนามบินนอยไบ เวลา 09.30 น. (กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทําการจอง)**

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ าเมนูพเิ ศษเฝอเวียดนามอันลือชื่ อ ณ ร้ านอาหาร
นําท่ านเดิ น ทางสู่ กรุ ง ฮานอย เมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนาม ที่ต้ งั อยู่ภาคเหนือ เป็ นเมืองที่
มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่ า 2,000 ปี นําท่าน
เดินทางข้ามแม่น้ าํ แดง แม่น้ าํ สายลอยฟ้าที่อยูส่ ู ง
กว่าตัวเมืองท่ านจะเห็ น สะพานเหล็ก แห่ งแรก
ของเวี ย ดนามที่ ออกแบบโดยสถาปนิ ค หอไอ
เฟลของฝรั่ งเศส ปัจจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น
กรุ งฮานอยในอดี ต ได้รั บการกล่ าวขานว่าเป็ น
เมื อ งหลวงที่ ส วยที่ สุ ด ในเอเชี ย เรี ยกกัน ว่ า
“Little Parris”เป็ นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ าํ ล้อมรอบเมือง มีอาคาร

สถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนั ฮานอยยังเหลือรอย
อดีตความรุ่ งโรจน์ให้นกั เดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ ห์เมืองหลวงแห่ งนี้ อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย
นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สาํ คัญ
ต่างๆ ยังคงเป็ นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่ มรื่ น และสบายตายิง่
นัก หลังจากนั้น เดิน ทางสู่ จัง หวัดลาวไกโดยเส้น ทางด่ว นจากโนยบ่ าย ด้ว ยระยะทางกว่า 245กิ โลเมตร
เดินทางต่อไปยังเมืองซาปา ซึ่งเป็ นอําเภอหนึ่งตั้งอยูใ่ นจังหวัดลาวไกด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร(ใช้
เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยูส่ ูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดํา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ชาวเขาในหมู่บา้ นนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาจากนั้นนําท่านเดินทาง
ไปชม
นํ้าตก Silver Water Fall (นํา้ ตก ThacBac) นํา้ ตกสีเงิน ที่ข้ ึนชื่อในเมืองซาปา

คํา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิ ศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด**
ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสนั
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ อง

ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึน้ กระเช้ าฟานซีปัน-ถ่ายรู ปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
 (เช้ า/กลางวัน/
เย็น)

เช้ า
หลังอาหาร

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา
และเทือกเขาเหล่านี้ ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดใน
บรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
แถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร

เที่ยง
หลังอาหาร

นําท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมือง
ซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนั่งรถรางใหม่ สุด จากสถานี ซาปา สู่
สถานี ก ระเช้ าเพื่ อ ขึ้ น ยอดเขาฟานซี ปั น
ระยะทางประมาณ 2 กิโ ลเมตร ท่ า นจะได้
สั ม ผั ส กั บ ความสวยงามของธรรมชาติ
ระหว่างสองข้ างทาง ถึงสถานีกระเช้ านําท่ าน
นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า เพื่อขึ้ นสู่ฟานซิปันยอดเขา
สูงสุ ดแห่ งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน
สู ง 3,143 เมตร จนได้รั บ การกล่า วขานว่ า
“หลังคาแห่ งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสู งอย่างยิ่งสภาพป่ าก็ยงั คงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่
ยอดเขาแห่ งนี้ ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ ิสมัยการเดินป่ าจาก
ทัว่ โลกเลือกเป็ นจุดหมายปลายทางสําหรับการทดสอบกําลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่ าดินร้อนแห่ ง
เอเชีย

หมายเหตุ : กระเช้ าฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินค่ากระเช้ าหน้า
งานท่ านละ 1,000 บาทค่ะในกรณีที่ไม่ได้ ขนึ้ กระเช้ าฟานซีปัน
คํา่
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าที่พกั ที่ลาวไก สุดหรู ระดับ 5 ดาวของประเทศเวียดนาม Aristo International Hotel 5*

วันทีส่ าม

ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊ อกซิน – อิสระช้ อปปิ้ งถนน 36 สาย
โชว์ หุ่นกระบอกนํ้า
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถ
โค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่ โมง)ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติท้ งั 2 ข้างทาง
และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้น นําท่านสู่ ร้ านหยกและเยื่อไผ่
บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่ งนี้มีตาํ นานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทํา
สงครามสูร้ บกับประเทศจีน กษัตริ ยแ์ ห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหาร

เที่ยง
นําท่าน

นําท่าน

จากนั้น

คํา่

จากจีนได้สักที ทําให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่ ง
ได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทําสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์
ได้ก ลับไปทําสงครามอีก ครั้ ง และได้รั บชัย ชนะเหนื อประเทศจี น ทําให้บ้านเมืองสงบสุ ข เมื่อเสร็ จ ศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้นาํ ดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
ข้า ม สะพานแสงอาทิ ต ย์ สี แดงสดใสสู่ ก ลางทะเลสาบคื น ดาบ ชม วัด หง๊ อ กเซิ น วัด โบราณ ภายใน
ประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว
ที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ นเวลาช้านาน

นําท่าน อิสระช้ อบปิ้ งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้อผ้า รองเท้า ของ
ที่ร ะลึ ก ต่ างๆ ฯลฯ ชมการแสดง ระบําหุ่ น กระบอกนํ้า ศิลปะกรรมประจําชาติ เอกลัก ษณ์ ข องประเทศ
เวียดนามและมีแห่ งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิ ด
หุ่ น กระบอก (เชิ ด จากในนํ้าผสมผสานกับเสี ย งบรรเลงของ
เครื่ องดนตรี เวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นําเสนอ
เรื่ องราวในชี วิ ต ประจํา วัน ประเพณี วัฒ นธรรมของชาว
เวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

ฮานอย-นิงก์บงิ ห์-ล่องเรื อชมถํา้ ตามก๊ก-ฮาลอง-ร้ านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง  (เช้ า/กลางวัน/
เย็น)

เช้ า
หลังอาหาร

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc )หมายถึงถํ้าสามถํ้า ตามตํานานกล่าวว่าถํ้านี้ ถูกบรรจงสร้างโดย สายลม
และกระแสนํ้า เมื่อครั้ งนํ้าทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบนํ้าปรากฎเป็ นหลักฐานลงเรื อพายล่องตาม
แม่น้ าํ Hoang Longในช่ว งแรกของการเดิน ทางท่ านจะได้ชมทัศนี ยภ์ าพ ภู เขาสองฝั่งแม่น้ าํ ซึ่ งมีความยาว
หลายกิโลเมตร Tam Cocตามตํานานกล่าวว่าถํ้านี้ ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสนํ้า เมื่อครั้งนํ้าทะเล
ยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบนํ้าปรากฎเป็ นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรี ยบ

เหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนัง่ เรื อกระจาด ล่องเรื อผ่านท้องนํ้า สองข้างทางเป็ นทุ่งนาข้าว
ยามฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วก็ จ ะมี ช าวไร่ ชาวนา ให้เ ห็ น อย่ า งเพลิ น ตา สลับ กับ ทัศ นี ย ภาพของภู เ ขาน้ อ ยใหญ่
สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ

เที่ยง

คํา่

วันทีห่ ้ า
เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองฮาลองระหว่างทางชมสภาพความเป็ นอยูแ่ ละวิถีชีวิตอาคารบ้านเรื อนในปัจจุบนั ของชาว
เวียดนาม
ซึ่งที่ฮาลองนี้ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดัง่ ภาพวาดโดยจิตรกรเอก
อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการพิจารณาประกาศเป็ น “มรดกโลก”
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ ง Night Marketเมืองฮาลอง ซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมือง
ฮาลอง
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พกั CITY BAY HALONG HOTEL 3*หรื อเทียบเท่ า

ฮาลอง-ล่องเรื อชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถํา้ นางฟ้า-ร้ านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวัน-SEAFOOD/-)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาด
โดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้ เต็มไปด้วยภูเขาหิ นปูนมากมายระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมความงาม
ของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ นําท่านชมถํ้าสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่
สวยงามและน่าประทับใจยิง่ นักถํ้าแห่งนี้เพิง่ ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุม
ต่างๆในถํ้าซึ่งบรรยากาศภายในถํ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริ มเติมแต่งโดยมนุ ษย์แสงสี ที่
ลงตัวทําให้เกิดจินตนาการรู ปร่ างต่างๆมากมายทั้งรู ปมังกรเสาคํ้าฟ้าพระพุทธรู ปศิวลึงค์ชมแพชาวประมงซึ่ง

เป็ นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทําเป็ นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สาํ หรับเลี้ยงสัตว์ทะเลเช่นกุง้ หอยปู
ปลาท่านสามารถเลือกซื้ ออาหารทะเลสดๆจากที่นี่ได้นาํ ท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของ
อ่าวฮาลองลักษณะจะเป็ นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรื อนกแล้วแต่จินตนาการของแต่
ละท่าน
เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เป็ นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม
ถึงท่าเรื อฮาลองนําท่ านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (4 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกชมโรงงานหยก
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ

20.45 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 185
22.45 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
**สําหรับพีเรียดตั้งแต่ 23 – 27 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป ไฟล์ทบิน ขากลับ จะออกจากสนามบินนอยไบ เวลา 21.15 น.
และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 23.10 น. (กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทําการจอง)**
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน SL
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน
25 พ.ย.62
04 ธ.ค.62
11 ธ.ค.62
18 ธ.ค.62
25 ธ.ค.62
30 ธ.ค.62
01 ม.ค.63
08 ม.ค.63

29 พ.ย.62
08 ธ.ค.62
15 ธ.ค.62
22 ธ.ค.62
29 ธ.ค.62
03 ม.ค.63
05 ม.ค.63
12 ม.ค.63

34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

13,900

13,900

12,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

15,900

15,900

14,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

15 ม.ค.63
22 ม.ค.63
29 ม.ค.63
05 ก.พ.63
12 ก.พ.63
19 ก.พ.63
26 ก.พ.63
04 มี.ค.63
11 มี.ค.63
18 มี.ค.63
25 มี.ค.63

19 ม.ค.63
26 ม.ค.63
02 ก.พ.63
09 ก.พ.63
16 ก.พ.63
23 ก.พ.63
01 มี.ค.63
08 มี.ค.63
15 มี.ค.63
22 มี.ค.63
29 มี.ค.63

34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

14,900

14,900

13,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

13,900

13,900

12,900

4,000

อัตราค่าบริการรวม












ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวตามรายการ
ภาษีนาํ้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
รถรางขึน้ กระเช้ า+กระเช้ าฟานซีปัน
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัตเิ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
× ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
× ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ได้ ระบุ
ไว้ในรายการ

× ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

× ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ ะ)

× ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนํา้ ใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้ อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่ านขึ้น ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ย หายต่ อ ทางบริษัทฯ และผู้เดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เ ดินทางจํานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเ ดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เ ลื่อนวัน
เดินทาง หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบิน
เพราะถือว่าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่ องเที่ยวเท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ
และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัตเิ หตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อได้
 เมื่อท่ านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่ อนไขข้ อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกี ารชํารุด เปี ยกนํา้ การขีดเขียนรู ปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่
ไม่ใช่ การประทับตราอย่างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก
ตม.ปฎิเสธ การเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทําให้
ท่ านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้อง
ทําพาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตัง้ ครรภ์ ” ท่ านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 การท่ องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเที่ยว

ดังกล่าว คือ ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้น หากท่ านใดไม่ เข้าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ เพิม่ ทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่ รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเล
ก็จะเป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้ องพักที่ประเทศเวียดนาม

• ห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดีย่ ว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน
(Triple Room)ห้ องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิ กันและบางโรงแรมอาจจะไม่มหี ้ องพักแบบ 3 ท่ าน อาจจะได้ เป็ น 1
เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงเสริม
• โรงแรมในเวียดนามห้องทีเ่ ป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํา้ บางโรงแรมแต่ละชั้นจะมี
เพียงไม่กหี่ ้องซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ ใช้ หลายห้ อง ห้ องพักอาจจะไม่ได้ตดิ กันและอาจจะได้ คนละชั้นและบาง
โรงแรมอาจจะไม่มลี ฟิ ต์ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

