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วันแรก กรุ งเทพฯ

• กรุงฮานอย•โชว์หุ่นกระบอกนํา้

 (เย็น)

12.30น. พร้อมกันที่
สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4เคาน์ เตอร์ สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3
Viet Jet Air (VJ )โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
15.50น. ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอยโดยเที่ยวบิน
VJ902
17.40น.
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นทีเ่ วียดนาม
เท่ากับประเทศไทย)

**ตั้งแต่ วนั ที่ 31 มี.ค.62 เป็ นต้ นไป ทางสายการบินมีการเปลีย่ นแปลงเวลาบิน ขาไป ดังนี้**
11.00น. พร้อมกันที่
สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4เคาน์ เตอร์ สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3
Viet Jet Air (VJ )โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
14.00น. ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอยโดยเที่ยวบิน
VJ902
15.50น.
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นทีเ่ วียดนาม
เท่ากับประเทศไทย)
หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ ประบบ
Randomไม่ สามารถล็อกทีน่ ั่งได้ ทีน่ ั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกันและไม่
สามารถเลือกช่ วงทีน่ ั่งบนเครื่องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่
กรุ งฮานอย เมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนาม ที่ต้ งั อยูภ่ าคเหนือ เป็ นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาท่าน
เดินทางข้ามแม่น้ าแดง แม่น้ าสายลอยฟ้ าที่อยูส่ ู ง
กว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของ
เวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของ
ฝรั่งเศส ปั จจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุ งฮานอย
ในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงที่
สวย
ที่สุดในเอเชีย เรี ยกกันว่า “Little Parris”เป็ นเมือง
หลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบ
และแม่น้ าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุ งฮานอยมี
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คํ่า
วันทีส่ อง ฮานอย
เช้ า

เทีย่ ง

คํ่า

ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakesมีถนนหนทางที่ร่มรื่ นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปั ตยกรรม
แบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอินโดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่ งโรจน์ให้
นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่ อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่ งจะมีอายุ
ครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุ งฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่ งเมืองแห่งนี้ยงั คงรักษาความเป็ น
เอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปั ตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สาคัญต่างๆ ยังคงเป็ นการก่อสร้าง สไตล์
ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่ มรื่ น และสบายตายิง่ นัก นาท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกนํา้ ซึ่ง
เป็ นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสี ยงท่านจะได้ชมเรื่ องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็ นธรรมชาติและ
วิถีชาวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตกปลาการแข่งเรื อโดยใช้หุ่นกระบอกน้ าทั้งสิ้ น
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

•ลาวไก•ซาปา•หมู่บ้านกัต๊ กัต๊ •นํา้ ตกสีเงิน•ตลาดซาปา  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยเส้นทางด่วนจาก
กรุ งฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตร
เดินทางต่อไปยั ง เมืองซาปา ซึ่งเป็ นอาเภอหนึ่ง
ตั้งอยูใ่ นจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ
40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5
ชัว่ โมง) ตั้งอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ
1500 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดาชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเขาใน
หมู่บา้ นนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุ ดลูกหูลูกตาจากนั้นนาท่านเดินทางไปชม
น้ าตก Silver Water Fall (นํา้ ตก ThacBac) นํา้ ตกสี เงิน ที่ข้ ึนชื่อในเมืองซาปา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพิเศษ ชาบูหม้ อไฟปลาแซลมอล+ไวน์ แดงดาลัด
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่ งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้ อขายกันอย่างมีสีสัน
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สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม

ซาปา•เขาฮามลอง•ถ่ ายรู ปชายแดนเวียดนาม+จีน•นั่งรถรางไปขึน้ กระเช้ าฟานซีปัน•ยอดเขาฟานซีปัน•ฮานอย•
ถ่ ายรู ปหน้ าวัดหง๊ อกเซิน•ช็อปปิ้ งถนน 36 สาย

เช้ า

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชม
ทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วย
เทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจาก
มณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่
สู งโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซี ปัน
(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ นนี้ นับว่า
เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สู งถึง
3,143 เมตรนาท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอก
บน ยอดเขาฮามลองชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่
สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
จากนั้น นาท่าน นั่งรถรางใหม่ สุด จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้ า เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2
กิโลเมตร ท่านจะได้ สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้ างทาง ถึงสถานีกระเช้ า นําท่านนั่งกระเช้ า
ไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ ฟานซิ ปันยอดเขาสู งสุ ดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สู ง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขาน
ว่า “หลังคาแห่ งอินโดจีน” สู งที่สุดในอินโดจีนบนความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสู งอย่างยิง่ สภาพป่ าก็ยงั คงมีความมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ ยอดเขาแห่ง
นี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผูพ้ ิสมัยการเดินป่ าจากทัว่ โลกเลือกเป็ น
จุดหมายปลายทางสาหรับการทดสอบกาลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่ าดินร้อนแห่งเอเชีย
หมายเหตุ : กระเช้ าฟานซีปันอาจจะมีการปิ ดปรับปรุ งซึ่งจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯจะทําการคืนเงินค่ า
กระเช้ าหน้ างานท่านละ 1,000 บาทค่ ะในกรณีทไี่ ม่ ได้ ขนึ้ กระเช้ าฟานซีปัน
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5ชัว่ โมง)นาทุกท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์
สู่ กลางทะเลสาบแวะถ่ายรู ปด้านหน้าวัดหง๊ อกเซินจากนั้นชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
จากนั้น นาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งถนน 36 สายมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า ของ
ที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ

คํ่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ฮานอย
เช้ า

•กรุงเทพฯ (เช้ า)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
12.15น. ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901
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เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

14.05น.

**ตั้งแต่ วนั ที่ 31 มี.ค.62 เป็ นต้ นไป ทางสายการบินมีการเปลีย่ นแปลงเวลาบิน ขากลับ ดังนี้**
11.10น. ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901
13.00น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
........................................................................................
อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ ว
ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน บิน VJ
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

01 มี.ค.62
08 มี.ค.62
15 มี.ค.62
22 มี.ค.62
29 มี.ค.62
05 เม.ย.62
06 เม.ย.62
12 เม.ย.62
13 เม.ย.62
14 เม.ย.62
19 เม.ย.62
26 เม.ย.62
03 พ.ค.62
10 พ.ค.62
17 พ.ค.62
24 พ.ค.62

04 มี.ค.62
11 มี.ค.62
18 มี.ค.62
25 มี.ค.62
01 เม.ย.62
08 เม.ย.62
09 เม.ย.62
15 เม.ย.62
16 เม.ย.62
17 เม.ย.62
22 เม.ย.62
29 เม.ย.62
06 พ.ค.62
13 พ.ค.62
20 พ.ค.62
27 พ.ค.62

24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1

11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
18,900
18,900
18,900
16,900
16,900
11,900
11,900
11,900
16,900

11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
18,900
18,900
18,900
16,900
16,900
11,900
11,900
11,900
16,900

10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
17,900
17,900
17,900
15,900
15,900
10,900
10,900
10,900
15,900

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
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 ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ 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 งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
 ภาษีนํา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
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 ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(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 น้อยกว่า15
วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชํ าระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก:
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย:
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือ่ นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ ตามความเป็ น
จริง
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 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :
 บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวน
ทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 10 ท่านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางไป
ด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน ,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มนํา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า
–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น













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 เดินทางเพือ่ ท่ 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 หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มือ้ ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํ ารุ ดจากสายการบิน
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 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 การท่องเทีย่ วประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่ งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว คือ
ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้ น หากท่านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารทีป่ ระเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่รสไม่ ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม
รายละเอียดห้ องพักทีป่ ระเทศเวียดนาม
 ห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน ห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)
ห้ องพักแต่ ละประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้ องทีเ่ ป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องทีม่ ีขนาดกะทัดรัต และไม่ มีอ่างอาบนํา้ บางโรงแรมแต่ ละชั้นจะมีเพียงไม่ กี่
ห้ องซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้ หลายห้ องห้ องพักอาจจะไม่ ได้ ติดกันและอาจจะได้ คนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม่ มี
ลิฟต์ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

