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XIN CHAO … ซาปา แจ่ม WoW WoW

ฮานอย ซาปา นิงห์บงิ ห์ 4ว ัน 3คืน TG
ี น
้ ยอดเขาฟานซป
นง่ ั กระเชา้ ขึน
ั นง่ ั รถไฟชมเมือง
ั ัสสะพานแก้วเมืองซาปา
สมผ
ล่องเรือจ่างอาน มรดกโลกทางธรรมชาติ
บุฟเฟต์นานาชาติ SEN // สุกแ
ี้ ซลมอนรวมมิตร

พ ัก 4

ซาปา 2 คืน / นิงบิงห์ 1 คืน

วันแรก
05.30 น.

กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หมู่บา้ นกัต๊ กัต๊
คณะฯพร้อมกัน ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออกระหว่า งประเทศ ประตู ห มายเลข 4
เคาน์เตอร์ D7-12 ของสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

07.45 น.
09.35 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG560
บริการอาหารร้อนบนเครือ่ ง+น้ าดื่ม (มื้อที่1)
เดินทางถึง กรุงฮานอย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซาปา ซึง่ ตัง้ อยู่ทำง
ภำคเหนือของประเทศเวียดนำมใกล้กบั ชำยแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลำวไก ตัวเมืองตัง้ อยู่บนระดับควำม
สูงกว่ำระดับนำ้ ทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอำกำศหนำวเย็นตลอดปี ที่น่ีจึงเป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมือง
หนำวทีส่ ำคัญของเวียดนำม อีกทัง้ ยังเป็ นดินแดนแห่งขุนเขำที่มคี วำมหลำกหลำยของชำติพนั ธุม์ ำกที่สุดใน
เวียดนำมอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนำขึ้นเป็ นเมืองตำกอำกำศของชำวฝรัง่ เศส สมัยที่เวียดนำมเป็ น
อำณำนิคมของฝรัง่ เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)

นำท่ำนชม

หมู่บา้ นชาวเขากัตกัต เป็ นหมู่บำ้ นชำวเขำเผ่ำม้งเก่ ำแก่ แห่งเมืองซำปำ ซึ่งอพยพมำจำกทำงตอนใต้ของ
ประเทศจีนเมื่อนำนมำแล้ว โดยชำวบ้ำนที่น่ียงั อนุ รกั ษ์ประเพณี วัฒนธรรม และกำรดำรงชีวิตในแบบ
ดัง้ เดิมเอำไว้อย่ำงเหนียวแน่ น เช่น นิยมแต่งกำยด้วยผ้ำทอมือสีดำหรือนำ้ เงินเข้ม และชมควำมสวยงำม
ของทิวทัศน์นำขัน้ บันได ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเวียดนำม

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)
เข้าพักที่ BAMBOO SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ซาปา –รถไฟชมวิวซาปา-กระเช้าฟาซีปนั -ขึ้นยอดเขาฟาซีปนั ( หลังคาอินโดจีน ) – ภูเขาปากมังกรสะพานแก้ว - LOVE MARKET

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)

จำกนัน้

นำท่ำนสัมผัสการนั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปาที่เชื่อมตัวเมืองซำปำกับท่ำกระเช้ำขึ้นฟำนซิปนั จำกในตัวเมือง
ชมวิวหุบเขำสวยๆตำมไหล่ทำงคุม้ ค่ำกับกำรได้มำเห็น จำกนัน้ ท่ำนสู่สถำนีกระเช้ำ นั่งกระเช้าข้ามภูเขากว่า
7 กิโลเมตร ใช้เวลำประมำณ 15 นำที ข้ำมเทือกเขำน้อยใหญ่มำกมำยสู่ เทือกเขาฟานซีปัน ท่ำมกลำงมวล
เมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภำพที่แสนสวยงำมบนจุดชมวิวในระดับควำมสู ง 3143 เมตร
จุดที่ได้รบั กำรขนำน นำมว่ำเป็ นหลังคำแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพำโนรำมำพร้อมสัมผัสอำกำศที่
หนำวเย็นตลอดทัง้ ปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)

จำกนัน้

นำท่ำนสู่จดุ ชมวิว ณ บริเวณ หุบเขาปากมังกร ดื่มดำ่ ไปกับ
ควำมสวยงำมของทะเลหมอกที่ปกคลุมทัว่ เมืองซำปำ รอบ
ด้ำนรำยล้อมไปด้วยเทือกเขำใหญ่ท่ที อดยำวมำจำกมณฑล
ยู นนำนในประเทศจีน ซึ่งมี “ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงโดด
เด่ น กว่ ำ ยอดเขำอื่น ๆ อีก ทัง้ ยังเป็ น ยอดเขำที่สูง ที่สุ ด ใน
ภูมภิ ำคอินโดจีนซึง่ มีควำมสูง 3,143 เมตรเหนือระดับนำ้ ทะเล จำกนัน้ นำท่ำนชม สะพานแก้ว “มังกรเมฆ”
(Rong May) แห่งแรกในเวียดนำมตัง้ อยู่ห่ำงจำก เมืองซำปำ 18 กิโลเมตร มีควำมสูงจำกระดับนำ้ ทะเล
2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แก้ว ใสมีควำมสูงรวม 300 เมตร ควำมสูงเหนือระดับนำ้ ทะเล 2,200 เมตร และ

548.5 เมตร เหนือระดับควำมสูงของหุบเขำในเขตเทือกเขำ Hoang Lien Son ซึง่ เป็ น เทือกเขำทีย่ ำวทีส่ ุดในเวียดนำม

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!!สุก้ ที ะเลรวม+ปลาแซลมอน สไตล์เวียดนาม (มื้อที่6)

หลังอำหำรเย็น นำท่ำนอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดLove Market มีสนิ ค้ำให้ท่ำนเลือกช้อปปิ้ งมำกมำย ไม่ว่ำจะ
เป็ นสินค้ำพื้นเมือง ของฝำก ขนม กระเป๋ ำ รองเท้ำ ท่ำนสำมำรถช้อปปิ้ งให้อย่ำงจุใจ

เข้าพักที่ BAMBOO SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ซาปา – นิ งบิงห์ – ล่องเรือจ่างอาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนิ งห์บงิ ห์ เมืองเก่ำแก่ ท่มี คี วำมโดดเด่นทำงธรรมชำติ มีพ้ นื ที่ช่มุ นำ้ ใน
อำณำเขตอันไพศำลจนถูกขนำนนำมว่ำ ฮำลองบกเป็ นเมืองที่มีภูมิทศั น์แปลกตำ ทัง้ เทือกเขำ เนินเขำ
หินปูน ทีร่ ำบตำ่ และนำข้ำวล้อมรอบด้วยยอดเขำ99 ยอดจึงถือกันว่ำเป็ นเมืองศักดิ์สทิ ธิ์ คณะปฏิวตั ขิ องโฮ
จิมนิ ห์ก็ได้เคยตัง้ ฐำนทัพขึ้นทีน่ ่ีเป็ นแห่งแรกในกำรศึก เดียนเบียนฟู

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)

จากนั้น

นำท่ำนสู่ ท่าเรือจ่างอาน เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว ทีต่ งั้ อยู่ทำงตอนใต้ของสำมเหลีย่ มปำกแม่นำ้ แดง ในจังหวัด
นิงบิง่ ห์ เป็ นพื้นทีท่ ่มี ที งั้ ภูมทิ ศั น์อนั งดงำมของยอดเขำหินปูน แม่นำ้ หลำยสำยไหลลัดเลำะ บำงส่วนจมอยู่
ใต้นำ้ และยังถูกล้อมรอบด้วยผำสูงชัน จึงทำให้สถำนทีแ่ ห่งนี้งดงำมน่ำชม และยังมีร่องรอยทำงโบรำณคดี
ที่เผยให้เห็นกำรตัง้ ถิ่นฐำนของมนุ ษย์สมัยโบรำณ ทำให้สถำนที่แห่งนี้ได้รบั กำรขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ กำรชื่นชมทัศนียภำพทีส่ วยงำมในจ่ำงอำนนัน้ คือกำร ล่องเรือเล็กประมาณ
ลาละ 4 คนเพื่อเข้าไปเยีย่ มชมจ่างอาน เรือแจวก็จะพำเรำไปเยี่ยมชมวัด หลังจำกนัน้ ก็จะพำเรำไปลอดถำ้
มีทงั้ หมด 49 ถำ้ ซึง่ แต่ละถำ้ จะมีช่อื แตกต่ำงกันไปจะใช้เวลำล่องเรือไปกลับร่วมสองชัว่ โมงเลย ทีเดียว
จ่ำงอำนยังถูกเรียกว่ำ ฮำลองบก เพรำะที่น้ ีมเี ขำหินปูนและถำ้ คล้ำยกับที่อ่ำวฮำลอง จังหวัดกว่ำงนิงห์อีก
ด้วย ระบบนิเวศของจ่ำงอำนก็หลำกหลำยมีพนั ธุพ์ ชื หำยำกและสัตว์ป่ำสงวนอำศัยอยู่ เป็ นจำนวนมำก ใน
บริเวณเขตท่องเที่ยวจ่ำงอำนยังมีโบรำณสถำนระดับชำติท่สี วยงำมแห่งหนึ่ง ด้วยนัน้ คือ วัดบ๋ำยดิ่ ง วัดที่
ใหญ่และสวยทีส่ ุดของเวียดนำม

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9)
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั HOA LU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

วัดบายดิงห์ - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย – วัดเฉิ นก๊วก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่10)

นำท่ำนชม

วัดบ๊ายดิ๊งห์ กำรเดินทำงขึ้นวัดต้องขึ้นบันไดหินกว่ำ ๓๐๐
ขัน้ ทำงฝัง่ ขวำมือของวัดคือถำ้ ซ้ำงที่บูชำพระพุทธเจ้ำและ
เทพกำวเซิน ฝัง่ ซ้ำยมือคือถำ้ โต๊ยที่บูชำเจ้ำแม่และนำงฟ้ ำ
สถำปัจ ยกรรมของวัดตำมรู ปแบบวัดกับถ ำ้ สลับกันที่เห็น
ทัว่ ไปในเวีย ดนำม “ ด้ำนบนของประตู เข้ำถ ำ้ ซ้ำ งมีคำว่ ำ
มินห์ดิง๋ ห์แยงลำม หรือ ทิวทัศน์ท่เี ลือ่ งชื่อลือนำม ที่กษัตริยเ์ ลแท้งตงพระรำชทำนให้อนั เป็ นกำรกล่ำวถึง
ควำมสวยงำมของที่น่ี เพดำนถำ้ เป็ นหลังคำวัดที่ทนทำนและปกป้ องที่ประทับของพระพุทธเจ้ำและเจ้ำแม่

หิ้งบูชำได้รบั กำรจัดตำมรูปแบบของวัดเวียดโบรำณที่มพี ระพุทธรูป และเจ้ำแม่กวนอิม ” จำกนัน้ นำท่ำน
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงฮำนอย เมืองหลวงของเวียดนำม นครหลวงเก่ำแก่ ซึง่ จะมีอำยุครบ 1000 ปี ในปี
ค.ศ. 2010 กรุงฮำนอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนำม ซึง่ เมืองแห่งนี้ยงั คงรักษำควำมเป็ นเอกลักษณ์
ได้อย่ำงเหนียวแน่ น ชมสถำปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส ตึก อำคำรที่สำคัญต่ำง ยังคงเป็ นกำรก่อสร้ำงและนำ
ท่ำนชมรอบเมืองฮำนอย บ้ำนเรือนสถำปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บฟุ เฟต์ (มื้อที่11)

จำกนัน้

นำท่ำนไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็ นทะเลสำบใจกลำงกรุงฮำนอย
มักมีชำวฮำนอยและนักท่องเที่ยวมำนัง่ พักผ่อนบริเวณริมทะเลสำบ
แห่งนี้ชม วัดหงอกเซิน อยู่รมิ ทะเลสำบคืนดำบบนเกำะหยก ซึง่ เป็ น
เกำะเล็ก ๆ ในทะเลสำบ มีสแี ดงสดใส ถือเป็ นเอกลักษณ์อย่ำงหนึ่ง
ของกรุงฮำนอย จำกนัน้ คณะไปช้อปปิ้ งที่ ถนน 36 สาย เพลิดเพลิน
กับกำรช้อปปิ้ งสินค้ำต่ำงๆ ซื้อของฝำกในย่ำนนี้ตำมใจชอบ

นาท่านเข้าชม วัดเฉิ นก๊วก วัดนี้มปี ระวัติยำวนำนกว่ำ 1,500 ปี ถือ
เป็ นวัดที่เก่ ำแก่ท่สี ุดในฮำนอย เป็ นสถำนที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์แหล่งที่ชำวพุทธ
จ ำนวนมำกมำท่ อ งเที่ ย วและกรำบ จุ ด เด่ น คื อ เจดี ย ์ข นำดใหญ่
ประกอบด้วย 11 ชัน้ สูง 15 เมตร หอแต่ละชัน้ มี 6 ประตูโค้ง ในแต่
ละช่องประตูมรี ูปปัน้ พระพุทธรูป และยังมีกำรบรรจุอฐั ขิ องเจ้ำอำวำส
แห่ งวัดนี้ ลงในเจดียด์ ว้ ย ได้เวลาแก่สมควรนาทานเดินทางสู่ ท่ า
อากาศยานนานาชาติ นอยบ่ า ย เพื่อ เดิ น ทำงกลับ สู่ ก รุ ง เทพฯ
20.45 น.
22.35 น.

ตรวจเช็คเอกสำรและสัมภำระ
ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ TG565
บริการอาหารร้อนบนเครือ่ ง (มื้อที่12)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**อัตราค่าบริการทัวร์**
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

11 – 14 เม.ย 63

23,999

ราคาเด็กอายุต ่า
กว่า 12 ปี
มีเตียงเสริม
23,999

13 – 16 เม.ย 63

23,999

23,999

ราคาเด็กอายุต ่า
กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียงเสริม
22,999

4,500

22,999

4,500

พักเดี่ยว

JOIN LAND ไม่เอาตว๋ ั ห ัก 8,000 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 าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาด
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 านส่งเอกสารการจอง 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 พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่งรายชื่ อสารองที่น่ งั ผูเ้ ดินทางต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่ า
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสาเนาหนังสื 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 หรื อ 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 นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
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 ของโรงแรมในการจัดห้องให้กั บกรุ๊ปที่เข้าพัก 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 ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ 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
15. การบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

“ความสุขของท่านคืองานบริการของเรา”

