รห ัสโปรแกรม : 18086 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

VIETNAME MUST TO GO 4D3N
ฮานอย ฮาลอง สวนสนุกฮาลองปาร์ค
ี น
ซาปา ยอดเขาฟานซป
ั TG

ไฮไลท์... บินสายการบินหรู..กับสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50 %
ไฮไลท์... นัง่ รถรางขึ้นสู่กระเช้าฟานซีฟัน ชมวิวทิวทัศน์ เมืองซาปาอันสวยงาม
ไฮไลท์... ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน+นัง่ กระเช้า ชมจุดทีส่ งู และสวยทีส่ ดุ ของเวียดนาม
ไฮไลท์... นัง่ กระเช้า2 ชัน้ ทีใ่ หญ่ทีส่ ดุ ในโลก บรรจุคนได้ถึง 230 คน + ชิงช้า SUN WHEEL
ไฮไลท์... ชมโชว์ห่นุ กระบอกน้ า สัญลักษณ์ของเมืองเวียดนามทีท่ ่านไม่ควรพลาด
ไฮไลท์... อาหารพิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ SEN // สุก้ ีปลาแซลมอนทะเลรวม
วันแรก
05.00

07.45
09.35
กลางวัน

๊ ต๊ - LOVE MARKET
กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา –หมู่บา้ นกัตกั
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 1 เคาน์เตอร์ H-J
สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ TG560
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้ อที่1)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่2)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยูท่ างภาคเหนื อของประเทศเวียดนามใกล้กบั ชายแดนจีน อยู่
ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึ ง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สาคัญของเวียดนาม อีก
ทั้งยังเป็ นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพนั ธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้ว ย ใน
อดีตเมืองนี้ ถูกพัฒนาขึ้ นเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่ เศส สมัยที่เวียดนามเป็ นอาณานิ คมของ
ฝรัง่ เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

น าท่ า นชม หมู่บา้ น CAT CAT VILLAGE หมู่บา้ นชาวเขาเผ่า ม้งดา ชมวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ข อง
ชาวเขาในหมู่บา้ นนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บา้ นก๊าตก๊าต สามารถ
เดินทางเท้าหรือนั ง่ รถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นัง่ รถยนต์ รถนาเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บา้ น
ก๊าตก๊าต และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็ นถนนของหมูบ่ า้ นเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูแ่ บบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้ นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดาเนิ นชีวิตอันเรียบ
ง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบา้ นเรือนของชาวเขาที่เปิ ดร้านวางจาหน่ ายสินค้าพื้ นเมือง ของที่
ระลึกแก่นักท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถนาสิ่งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ม
รองเท้า ขนม เป็ นต้น)

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่3) เมนูอาหารพิเศษ++ สุกี้ทะเลรวม

นาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาด Love Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น
สินค้าพื้ นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ
พักที่

โรงแรม AZURA SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ซาปา – นั ่งรถไฟตัวเมืองซาปา –นั ่งกระเช้าฟาซีปัน - พิชิตยอดเขาฟาซีปันฟาซีปัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้ อที่4)

จากนั้น

นาท่าน นั่งรถไฟเมืองซาปา ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ ของเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความสดชื่น
และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ ท่านยังจะได้พบกับทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็ นขั้นสวยงาม ถึงสถานี
นั ่ง กระเช้า ไฟฟ้ า จากนั้ น น าท่ า นสู่ ยอดเขาฟานซิ ปั น โดย กระเช้า ไฟฟ้ า ไปยัง ยอดเขา ซึ่ ง
เปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็ นระบบกระเช้าไฟฟ้ าสริงสามสาย ยาวที่ สุดในเอเชีย รวม
ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานี สุดท้ายอยูส่ ูงจากระดับน้ าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น้ าตกสีเงิน และ หมู่บา้ นก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนา
ขั้นบันไดที่ สวยงาม เมื่อเดินทางถึ งสถานี ดา้ นบนท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและ
สวยงาม เดินขึ้ นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

กลางวัน
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่5)
นาท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี
ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ ยังคงรักษาความ
เป็ นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนี ยวแน่ น ชมสถาปั ตยกรรมแบบฝรัง่ เศส ตึก อาคารที่สาคัญต่าง ยังคง
เป็ นการก่อสร้างและนาท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปั ตยกรรมแบบฝรัง่ เศส (ระยะทาง
245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ***ระหว่างทาง นาท่านทุกชอปปิ้ งร้านที่ทามา
จากเยื่อไผ่ ซึ่งเป็ นของที่ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าคลุมผม และ
อื่นๆอีกมากมาย***

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้ อที6่ )

พักที่

โรงแรม DELIGHT HOTEL HOTEL HANOI ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ฮานอย –ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย- ฮาลอง- ฮาลองปาร์ก
นั ่งกระเช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ชิงช้าสวรรค์ SUN WALL – โชว์หุ่นกระบอกน้ า

เช้า
จากนั้น

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้ อที่7)
นาท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็ นทะเลสาบใจกลางกรุง
ฮานอย มักมี ชาวฮานอย และ นักท่องเที่ยวมานัง่ พักผ่อนบริเวณ
ริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิ น อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ
บนเกาะหยก ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใสถือ
เป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ งของกรุงฮานอย จากนั้นคณะไปช้อปปิ้ งที่ ถนน 36 สาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ++บุฟเฟห์นานาชาติ SEN BUFFET (มื้ อที่8)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชม.) นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง
ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั ่งส่วน
ใหญ่จะเป็ นนาข้าวสีสนั สวยงามต่างกันไปตามฤดูกาลข้าว (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระ
พักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้ อของที่ระลึกจากทางร้านค้า) จากนั้ นนาท่านสู่ Halong Park
(ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง) จากนั้ น น าท่ าน นั่งกระเช้า 2 ชั้น เพื่อน าท่ านข้ามอ่ าวฮาลอง
ระหว่างนี้ ให้ท่านได้ชมอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บเกี่ยวบรรยากาศของอ่าวฮาลอง และภาพของ
เมืองฮาลองที่ต้งั ตระง่าอยู๋ดา้ นล่าง ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมทิวทัศน์ ที่แสนสวยงามของอ่าว
ฮาลองเบย์ ข้ามฝั ่งสู่เกาะอีกฝากฝั ่งหนึ่ งเพื่อให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ ความ
สวยงามของอาวฮาลองเบย์ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ดีๆของการเก็บภาพความประทับใจจาก
มุมสูง

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่9) หลังรับประทานอาหาร
จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ อสินค้าที่ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าพื้ นเมืองเวียดนามและสินค้า
จากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสาหรับซื้ อเป็ นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอม
แกะสลัก เสื้ อผ้า ผ้าพันคอ เสื้ อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
นาทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกนา้ ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความ
ผูกพันกับสายน้ า เป็ นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา

จากนั้น

พักที่ โรงแรม NEW STAR HALONG HOTEL

วันที่สี่

ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์- ถ้านางฟ้ า –เกาะไก่ชน- ฮานอย- กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้ อที่10)

กลางวัน
จากนั้น

20.25 น.
22.15 น.

น าท่ า นล่ อ งเรือ ชมอ่ า วฮาลอง ที่ มี พื้ นที่ ก ว้า งใหญ่ ก ว่า
1,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนื อของเวียดนาม
และเป็ นส่วนหนึ่ งในอ่าวตังเกี๋ย มีชายฝั ่งยาวเป็ นระยะทาง
กว่า 120 กิโลเมตร ท่านจะพบกับวิวทิวทัศน์ หันมองไป
ทางไหนก็ สวยงาม เห็ น ผื นน้ าสี เขี ยวสวยและหมู่เกาะ
หิน ปูน น้ อยใหญ่ โผล่ขึ้นมาจากผิ วน้ าทะเลที่ มีลัก ษณะ
แตกต่างกัน ออกไป ถื อเป็ นสถานที่ เที่ ยวชมธรรมชาติ
ของเวียดนามอีกแห่งหนึ่ งที่สามารถดึงดูดนั กท่องเที่ยว
มากมายจากทั ว่ ทุ ก มุ ม โลกให้ม าเยือ นสถานที่ แ ห่ ง นี้
จากนั้ นนาท่านชม ถา้ สวรรค์ หรือ ถา้ นางฟ้ า ภายใน
ถ้ า งดงาม มี หิ น รู ป ทรงต่ า งๆ ประดั บ ไปด้ ว ยไฟ
หลากหลายสีสนั ทาให้มองเห็นเป็ นรูปทรงต่างๆ กันไปตามจินตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสือ
นกกระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลับไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปทรง
ประหลาดกระจัดกระจายอยู่พันกว่าเกาะในอ่าว ซึ่งยูเนสโก้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ 17
ธันวาคม 2537และไฮไลท์ของที่นี่เรือจะผ่านให้ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ เกาะไก่ชน สัญลักษณ์
ของอ่าวฮาลอง
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมี
เวลาพักผ่อนอยูบ่ นเรือ ภัตตาคาร (มื้ อที่11)
นาท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.) (ระหว่างการเดินทางแวะหยก อิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้ อ
ของที่ระลึกจากทางร้านค้า) ได้เวลาแก่สมควรนาทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอย
บ่าย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ TG565
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้ อที่12)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**อัตราค่าบริการทัวร์**

วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

12 – 15 เม.ย 63

23,999

ราคาเด็กอายุต ่า
กว่า 12 ปี
มีเตียงเสริม
23,999

14 – 17 เม.ย 63

19,999

19,999

ราคาเด็กอายุต ่า
กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียงเสริม
22,999

4,500

18,999

4,500

พักเดี่ยว

JOIN LAND ไม่เอาตว๋ ั ห ัก 6,000 บาท
เด็กทารก ไม่เกิน 2ขวบ คิด 4,000 บาท

***ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทัวร์ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี***

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง
, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ
เวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั ่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ กั บ สภาพการจราจรในวัน เดิ น ทางนั้ น ๆ เป็ นหลัก จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น้ ามัน
 ค่าน้ าหนักกระเป๋า 30 กก. / ท่าน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการที่ระบุ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางเวียดนามได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ี่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน
30 วัน)
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษี น้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 800 บาท/ท่าน/ทริป, หัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดิ น ทางขึ้ นต า่ 15 ท่ า น หากตา่ กว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดิ นทางได้ หากผู ้เดิ นทางทุ ก ท่ านยิ นดี ที่ จ ะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ ท่ านส่ง เอกสารการจอง 1 วัน กรณี ลูก ค้าท าการจองก่ อนวัน
เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่ กาหนด ขออนุญาตตัดที่ นั่งให้ลูกค้าท่านอื่ นที่ รออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่ อนไข
 เมื่ อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนี้ แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน มาตามช่องทางที่แจ้ง
 ส่งรายชื่ อสารองที่น่ งั ผูเ้ ดินทางต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่ า
ต้องการเดิน ทางท่ องเที่ ยวทริปใด, วันที่ ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสื อ
เดิ น ทาง (Passport) มาให้ ทางบริ ษั ท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ ร ับ ผิ ด ชอบค่ า เสี ย หายอั น เกิ ด จากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่ อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบินทัง้ สิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างตา่
2 หน้าหากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป
กับคณะแล้ว ถ้าท่ านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทาง พร้อมคณะถื อว่าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษทั
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 15ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพี ย งข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รับ การยื นยัน จากบริ ษั ท ฯ อี ก ครั้ง หนึ่ ง หลัง จากได้สารองโรงแรมที่ พัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พัก ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่า ยต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิ ดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทา
ให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่ น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการ
บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
1.
2.
3.
4.

15. การบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

“ความสุขของท่านคืองานบริการของเรา”

