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วันแรก

กรุงเทพฯ - ฮานอย - อิสระช้ อปปิ้ งถนน 36 สาย

(-/-/เย็น)

13.00 น.

★พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ Q สายการเวียดเจ็ท แอร์ ประตู 8

Viet Jet Air (VJ )โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

15.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902
** ตั้งแต่ วนั ที่ 31 มี.ค.62 เป็ นต้นไป สายการบินเวียดเจ๊ ทจะทําการเปลีย่ นเวลาบินโดยจะออกจากกกรุงเทพฯเวลา 14.00 น.
ถึงฮานอยเวา 15.50 น.**โดยจะนัดหมายก่ อนทําการบินเวลา 12.00 น. กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งทีท่ าํ การจอง

หมายเหตุ
17.40 น .
จากนั้น

คํ่า
ที่พกั

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ ประบบ Random ไม่ สามารถล็อกทีน่ ั่งได้ ทีน่ ั่งอาจจะไม่ ได้ นั่ง
ติดกันและไม่ สามารถเลือกช่ วงทีน่ ั่งบนเครื่องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นทีเ่ วียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
🚌 นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง ฮานอย เมื อ งหลวงของประเทศเวี ย ดนาม ที่ ต้ ัง อยู่ ภ าคเหนื อ เป็ นเมื อ งที่ มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี นําท่ านเดินทางข้ามแม่น้ าแดง
แม่น้ าสายลอยฟ้ าที่ อยู่สูงกว่าตัวเมื องท่านจะเห็ นสะพานเหล็กแห่ ง
แรกของเวีย ดนามที่ ออกแบบโดยสถาปนิ ค หอไอเฟลของฝรั่ ง เศส
ปั จจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุ งฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขาน
ว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชี ย เรี ยกกันว่า“Little Parris”เป็ น
เมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดีมีทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบเมืองเฉพาะกรุ งฮานอยมีทะเลสาบ
มากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่ นด้วยต้นไม้ใหญ่มีอาคารสถาปั ตยกรรมแบบ
โคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอินโดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่ งโรจน์ให้
นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่ อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ซ่ ึ งจะ
มีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุ งฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่ งเมืองแห่ งนี้ ยงั คงรักษา
ความเป็ นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนี ยวแน่ นชมสถาปั ตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สาคัญต่างๆยังคงเป็ น
การก่อสร้างสไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่ มรื่ นและสบายตายิ่งนาท่าน อิสระช้ อป
ปิ้ งถนน 36 สายมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
DELIGHT HANOI HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ อง

ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกัต๊ กัต๊ -ชมนํา้ ตกสี เงิน-ตลาดซาปา

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
🚌เดินทางสู่ จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุ งฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245 กิโลเมตรเดินทางต่อไปยัง
เมืองซาปาซึ่ งเป็ นอาเภอหนึ่ งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 กิ โลเมตร (ใช้เวลาเดิ นทาง
โดยประมาณ 5 ชัว่ โมง)ตั้งอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
🚌นําท่ านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดาชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
ชาวเขาในหมู่บา้ นนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุ ดลูกหูลูกตาจากนั้นนาท่านเดินทาง
ไปชมน้ าตกSilver Water Fall นํา้ ตกสี เงิน ที่ข้ ึนชื่อในเมืองซาปา

คํ่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **พิเศษ ชาบูหม้ อไฟปลาแซลมอล+ไวน์ แดงดาลัท**
🚌ชม ตลาดซาปา ซึ่ งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆที่ออกมาจับจ่ายซื้ อขายกันอย่างมีสีสัน
HOLIDAY SAPA HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ที่พกั
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วันทีส่ าม

ซาปา-นั่งรถรางไปขึน้ กระเช้ าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน-ฮานอย

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร
🚌นําท่ าน นั่งรถรางใหม่ สุดจากสถานีซาปา
สู่ สถานีกระเช้ าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
ท่านจะได้ สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้ างทาง ถึง
สถานีกระเช้ า นําท่านนั่งกระเช้ าไฟฟ้ าเพื่อขึ้นสู่ ฟานซิ ปันยอดเขาสู งสุ ดแห่ง
เวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สู ง 3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า
“หลังคาแห่ งอินโดจีน” สู งที่สุดในอินโดจีนบนความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสู งอย่างยิง่ สภาพป่ าก็ยงั คงมีความม
บูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย
เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชันจนมีเฉพาะผูพ้ ิสมัยการเดินป่ าจากทัว่ โลกเลือก
เป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับการทดสอบกาลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่ าดิน
ร้อนแห่งเอเชีย
หมายเหตุ : กระเช้ าฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุ งซึ่ งจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินค่ ากระเช้ าหน้ า
งานท่านละ 1,000 บาทค่ ะในกรณีทไี่ ม่ ได้ ขนึ้ กระเช้ าฟานซีปัน
เช้ า
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เทีย่ ง

คํ่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
🚌 นําท่ านเดินทางสู่ เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่ โมง)ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
ไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติท้ งั 2 ข้างทางและวิถีชีวติ ของชาวเวียดนาม
บริการอาหารคํ่า พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ฮานอย – นิงห์ บิงห์ – ล่องเรือชมถํา้ ตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง๊ อกเซิน –ชมการแสดงระบําหุ่น
กระบอกนํา้
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
🚌 นําท่ านเดินทางสู่ นิงห์บิงห์ตามก๊ ก (Tam Coc)หมายถึงถ้ าสามถ้ าตามตานานกล่าวว่าถ้ านี้ ถูกบรรจง
สร้างโดยสายลมและกระแสน้ า เมื่อครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่ งยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฎเป็ นหลักฐานลงเรื อ
พายล่องตามแม่น้ า Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนี ยภ์ าพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ าซึ่ งมี
ความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตานานกล่าวว่าถ้ านี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ าเมื่อครั้ง
น้ าทะเลยังท่วมถึ ง ซึ่ งยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฎเป็ นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลาย
ท่านเปรี ยบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนัง่ เรื อกระจาด ล่องเรื อผ่านท้องน้ าสองข้างทางเป็ น
ทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนี ยภาพของภูเขาน้อยใหญ่
สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
🚌 เดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย นาท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่ง
นี้มีตานานกล่าวว่าในสมัยที่เวียดนามทาสงครามสู ้รบกับประเทศจีนกษัตริ ยแ์ ห่งเวียดนามได้สงครามมา
เป็ นเวลานานแต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักทีทาให้เกิดความท้อแท้พระทัยเมื่อได้มาล่องเรื อ
ที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน
หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้นพระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนื อประเทศ
จีน ทาให้บา้ นเมืองสงบสุ ขเมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้วพระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
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🚌 นําท่ านข้ าม สะพานแสงอาทิตย์ สี แดงสดใสสู่ กลางทะเลสาบคืนดาบ

ชม วัด หง๊ อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและ เต่าสต๊าฟ
ขนาดใหญ่ซ่ ึงมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใ่ น
ทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ นเวลาช้านาน
🚌 เดินทางไปชมการแสดงระบําหุ่นกระบอกนํา้ ศิลปกรรมประจาชาติ
เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลกชมความสามารถในการเชิดหุ่ นกระบอก(เชิดจากใน
น้ าผสมผสานกับเสี ยงบรรเลงของเครื่ องดนตรี เวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร)นาเสนอเรื่ องรใน
ชีวติ ประจาวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
🚌 นําท่ านเข้ าทีพ
่ กั DELIGHT HANOI HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า

คํ่า

วันทีห่ ้ า

ฮานอย-กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901
★เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

12.15 น.
14.05 น.

 (เช้ า/-/-)

** ตั้งแต่ วนั ที่ 31 มี.ค.62 เป็ นต้ นไป สายการบินเวียดเจ๊ ทจะทําการเปลี่ยนเวลาบินโดยจะออกจากฮานอยฯเวลา 11.10 น.
ถึงกรุ งเทพฯเวลา 13.00 น. กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้ งทีท่ าํ การจอง
........................................................................................
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์ บิงห์ 5 วัน 4 คืน VJ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน
19 ธ.ค.61
26 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61
02 ม.ค.62
09 ม.ค.62
16 ม.ค.62
23 ม.ค.62
30 ม.ค.62
06 ก.พ.62
13 ก.พ.62
20 ก.พ.62
27 ก.พ.62
06 มี.ค.62
13 มี.ค.62
20 มี.ค.62
27 มี.ค.62
03 เม.ย.62
10 เม.ย.62
11 เม.ย.62
12 เม.ย.62
17 เม.ย.62
24 เม.ย.62

23 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61
31 ธ.ค.61
06 ม.ค.62
13 ม.ค.62
20 ม.ค.62
27 ม.ค.62
03 ก.พ.62
10 ก.พ.62
17 ก.พ.62
24 ก.พ.62
03 มี.ค.62
10 มี.ค.62
17 มี.ค.62
24 มี.ค.62
31 มี.ค.62
07 เม.ย.62
14 เม.ย.62
15 เม.ย.62
16 เม.ย.62
21 เม.ย.62
28 เม.ย.62

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

14,900

14,900

13,900

3,500

16,900

16,900

15,900

3,500

16,900

16,900

15,900

3,500

14,900

14,900

13,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

17,900

17,900

16,900

3,500

15,900

15,900

14,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

13,900

13,900

12,900

3,500

15,900

15,900

14,900

3,500

17,900

17,900

16,900

3,500

17,900

17,900

16,900

3,500

14,900

14,900

13,900

3,500

16,900

16,900

15,900

3,500
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อัตราค่ าบริการรวม











ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนํา้ หนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนํา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
รถรางขึน้ กระเช้ า+ค่ ากระเช้ าฟานซีปัน

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุ
ไว้ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ

1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์

1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ)
 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 วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้ อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชํ าระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 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
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กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจํานวนทีบ่ ริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทาง
ในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วม
เดินทางไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัท
ฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสํ าคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพือ่
ท่ องเทีย่ วเท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึง
และไม่ สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมือ้ ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํ ารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 การท่ องเทีย่ วประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว

ดังกล่าว คือ ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้ น หากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าวจะต้ องจ่ ายค่าทัวร์ เพิม่ ทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารทีป่ ระเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่ รสไม่ ค่อยจัดและอาหารทะเล
ก็จะเป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้ องพักทีป่ ระเทศเวียดนาม
 ห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน ห้ องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน
(Triple Room) ห้ องพักแต่ ละประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้ องทีเ่ ป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องทีม่ ีขนาดกะทัดรัตและไม่ มีอ่างอาบนํา้ บางโรงแรมแต่ ละชั้นจะมีเพียง
ไม่ กหี่ ้ องซึ่ง ในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้ หลายห้ องห้ องพักอาจจะไม่ ได้ ติดกันและอาจจะได้ คนละชั้นและบางโรงแรม
อาจจะไม่ มีลฟิ ต์ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ

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



