วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกัต๊ กัต๊ -นํา้ ตกสี เงิน-ตลาดซาปา
04.30น. พร้อมกันที่

 (เฝอ/กลางวัน/เย็น)

สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.35น. ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอย โดยเที่ยวบิน
SL 180
09.30 น.
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นทีเ่ วียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
**สํ าหรับพีเรียด ตั้งแต่ วนั ที่29มีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป ไฟล์ทบินขาไป จะออกจาก สนามบินดอนเมือง เวลา 07.10 น.
และถึงสนามบินนานาชาตินอยไบ เวียดนาม เวลา 09.05 น.เวลานัดหมายทีส่ นามบินดอนเมือง 04.00 น.**

เช้ า
บริการอาหารเช้ าเมนูพเิ ศษเฝอเวียดนามอันลือชื่ อ ณ ร้ านอาหาร
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่
กรุ งฮานอย เมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนาม ที่ต้ งั อยูภ่ าคเหนือ เป็ นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาท่านเดินทาง
ข้ามแม่น้ าแดง แม่น้ าสายลอยฟ้าที่อยูส่ ู งกว่าตัวเมือง
ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนามที่
ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส
ปั จจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุ งฮานอยในอดีต
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดใน

เอเชีย เรี ยกกันว่า “Little Parris”เป็ นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบ
เมือง มีอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยัง
เหลือรอยอดีตความรุ่ งโรจน์ให้นกั เดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่ อมคลายชมตัวเมือง
ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่ งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 ชมสถาปั ตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่
สาคัญต่างๆ ยังคงเป็ นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่ มรื่ น และสบายตายิง่
นัก หลังจากนั้น เดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย ด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตร เดินทาง
ต่อไปยังเมืองซาปา ซึ่ งเป็ นอาเภอหนึ่งตั้งอยูใ่ นจังหวัดลาวไกด้ว ยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร(ใช้ เวลาเดินทาง
โดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเขา
ในหมู่บา้ นนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุ ดลูกหู ลูกตาจากนั้นนาท่านเดินทางไปชม
น้ าตก Silver Water Fall (นํา้ ตกThacBac) นํา้ ตกสี เงิน ที่ข้ ึนชื่อในเมืองซาปา

คํ่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิ ศษ ชาบูหม้ อไฟปลาแซลมอล+ไวน์ แดงดาลัด**
ชม ตลาดซาปา ซึ่ งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้ อขายกันอย่างมีสีสัน
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึน้ กระเช้ าฟานซีปัน-ถ่ ายรู ปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่
จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาและ
เทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอด
อื่นๆ คือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ นนี้ นับว่าเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สู งถึง
3,143 เมตร

เทีย่ ง
หลังอาหาร

นาท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปา
ในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน นั่งรถรางใหม่ สุด จากสถานีซาปา สู่
สถานีกระเช้ า เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้
สั มผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่าง
สองข้ างทาง ถึงสถานีกระเช้ านําท่านนั่งกระเช้ า
ไฟฟ้ า เพื่ อขึ้นสู่ ฟานซิ ปันยอดเขาสู งสุ ดแห่ง
เวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สู ง3,143
เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่ งอิน
โดจีน” สู งที่สุดในอินโดจีนบนความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสู งอย่างยิง่ สภาพป่ าก็ยงั คงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้
สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ ิสมัยการเดินป่ าจากทัว่ โลกเลือกเป็ นจุดหมาย
ปลายทางสาหรับการทดสอบกาลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่ าดินร้อนแห่งเอเชีย

หมายเหตุ : กระเช้ าฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุ งซึ่งจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินค่ ากระเช้ าหน้ างาน
ท่านละ 1,000 บาทค่ ะในกรณีทไี่ ม่ ได้ ขนึ้ กระเช้ าฟานซีปัน
คํ่า
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าที่พกั ที่ลาวไก สุ ดหรู ระดับ 5 ดาวของประเทศเวียดนามAristo International Hotel5*

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

เทีย่ ง
นาท่าน

นาท่าน ข้าม

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโค้ช
ปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่ โมง)ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติท้ งั 2 ข้างทางและวิถีชีวติ
ของชาวเวียดนามจากนั้นนาท่านสู่ ร้ านหยกและเยื่อไผ่
บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณSEN BUFFET
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทา
สงครามสู ้รบกับประเทศจีน กษัตริ ยแ์ ห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจาก
จีนได้สักที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้คาบ
ดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทา
สงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้บา้ นเมืองสงบสุ ขเมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้
นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
สะพานแสงอาทิตย์ สี แดงสดใสสู่ กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หง๊ อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย
ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่ งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใ่ น
ทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ นเวลาช้านาน

จากนั้น นาท่าน

คํ่า

อิสระช้ อบปิ้ งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ทา่ นได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า ของที่
ระลึกต่างๆ ฯลฯ ชมการแสดง ระบําหุ่นกระบอกนํา้ ศิลปะกรรมประจาชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและ
มีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก
(เชิดจากในน้ าผสมผสานกับเสี ยงบรรเลงของเครื่ องดนตรี
เวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นาเสนอเรื่ องราวใน
ชีวติ ประจาวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอก
กล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั DELIGHT HANOI HOTEL3*หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

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

เช้ า
หลังอาหาร

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc)หมายถึงถ้ าสามถ้ า ตามตานานกล่าวว่าถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและ
กระแสน้ า เมื่อครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่ งยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฎเป็ นหลักฐานลงเรื อพายล่องตามแม่น้ า Hoang
Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภ์ าพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ าซึ่ งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam
Cocตามตานานกล่าวว่าถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ า เมื่อครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่ งยังคงมีรอย
คราบน้ าปรากฎเป็ นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรี ยบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”
เพลิดเพลินกับการนัง่ เรื อกระจาด ล่องเรื อผ่านท้องน้ า สองข้างทางเป็ นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่
ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองฮาลองระหว่างทางชมสภาพความเป็ นอยูแ่ ละวิถีชีวติ อาคารบ้านเรื อนในปั จจุบนั ของชาวเวียดนาม
ซึ่ งที่ฮาลองนี้ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดัง่ ภาพวาดโดยจิตรกรเอก
อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการพิจารณาประกาศเป็ น “มรดกโลก”
คํ่า
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ ง
Night Marketเมืองฮาลอง ซึ่ งเป็ นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั CITY BAY HALONG HOTEL3*หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า ฮาลองเช้ า

ล่องเรื อชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถํา้ นางฟ้า-ร้ านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวัน-SEAFOOD/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดย
จิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหิ นปูนมากมายระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทั้ง
เกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯนาท่านชม ถํา้ สวรรค์ ชมหิ นงอกหิ นย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่า
ประทับใจยิง่ นักถ้ าแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆในถ้ าซึ่ ง
บรรยากาศภายในถ้ าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริ มเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสี ที่ลงตัวทาให้เกิด
จินตนาการรู ปร่ างต่างๆมากมายทั้งรู ปมังกรเสาค้ าฟ้าพระพุทธรู ปศิวลึงค์ชม แพชาวประมงซึ่งเป็ นวิถีชีวติ ของชาว
ฮาลองจะสร้างแพทาเป็ นที่อยูอ่ าศัยและมีกะชังไว้สาหรับเลี้ยงสัตว์ทะเลเช่นกุง้ หอยปูปลาท่านสามารถเลือกซื้ อ
อาหารทะเลสดๆจากที่นี่ได้นาท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่ งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็ นเกาะ
เล็กๆ 2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรื อนกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน

เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวันบนเรื อ **SEAFOOD**เป็ นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม
บ่าย ถึงท่าเรื อฮาลอง
นําท่ านเดินทางกลับสู่ กรุ งฮานอย (4 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกชมโรงงานหยก
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ

21.15น. ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่ วบินทีS่ L 185
23.10 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
**สํ าหรับพีเรียด ตั้งแต่ วนั ที่29มีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป ไฟล์ทบินขากลับจะออกจาก สนามบินนานาชาตินอยไบ
เวลา 20.20 น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ เวลา 22.20 น.**
........................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน SL
เริ่มเดินทาง
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
01 เม.ย.63
08 เม.ย.63
15 เม.ย.63
22 เม.ย.63
29 เม.ย.63

กลับจากเดินทาง จํานวน
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
05 เม.ย.63
12 เม.ย.63
19 เม.ย.63
26 เม.ย.63
03 พ.ค.63

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

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

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

14,900

14,900

13,900

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

13,900

13,900

12,900

4,000

อัตราค่ าบริการรวม






ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนํา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ







ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
ภาษีนํา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
รถรางขึน้ กระเช้ า+กระเช้ าฟานซีปัน
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทไี่ ด้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1ท่ าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)

 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชํ าระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มนํา้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สํ าคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํ ารุ ดจากสายการบิน

 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ในกรณีของPASSPORT นั้นจะต้ องไม่ มีการชํ ารุ ดเปี ยกนํา้ การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทัง่ ตราปั๊มลายการ์ ตูนทีไ่ ม่ ใช่ การ
ประทับตราอย่างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบPASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้งหากตม.ปฎิเสธการ
เข้ า-ออกเมืองของท่านทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าํ ให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทํา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 การท่ องเทีย่ วประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว

ดังกล่าว คือ ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้ น หากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ ายค่าทัวร์ เพิม่ ทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารทีป่ ระเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่รสไม่ ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้ องพักทีป่ ระเทศเวียดนาม
 ห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน ห้ องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน
(Triple Room)ห้ องพักแต่ ละประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้ องทีเ่ ป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องทีม่ ีขนาดกะทัดรัต และไม่ มีอ่างอาบนํา้ บางโรงแรมแต่ ละชั้นจะมีเพียง
ไม่ กหี่ ้ องซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้ หลายห้ อง ห้ องพักอาจจะไม่ ได้ ติดกันและอาจจะได้ คนละชั้นและบางโรงแรม
อาจจะไม่ มีลฟิ ต์ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

