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ซาปา นา้ ตกสีนา้ เงิน
ชมนาขั้นบันได หมู่บ้านชาวเขา กัต๊ กัต๊
นั่งรถรางสไตล์ยุโรป และกระเช้ า เพื่อพิชิตยอดเขา ฟานซิปัน
ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์
วัดเนินหยก
โชว์หุ่นกระบอกนา้
ช้ อปปิ้ ง 2 ตลาด ถนน 36 สาย,ตลาดซาปา
พิเศษ สุกปี้ ลาแซลมอน+ไวน์ แดงดาลัด
บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ZEN
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วันแรก

04.30 น.

07.10 น.
09.05 น.

เที่ยง

เย็น

ที่พัก

กรุ งเทพฯ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา –
นา้ ตกสี เงิน – ตลาดซาปา – (L/D)
📢 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1
ชั้น 3 ประตู 7-8 เคาน์เ ตอร์ ส ายการบิน ไทยไลอ้อน แอร์ เพื่อ รับ เอกสารประกอบการเดิน ทางโดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
✈ได้ เวลาอันสมควร ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย โดยสารการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 180
เดิ นทางถึง ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รั บกระเป๋ าสัมภาระ
เรี ยบร้อย ...นาท่านออกเดินทางจาก เมืองฮานอย เข้าสู่ เมืองลาวไก จังหวัดลาวไก เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ติดกับบริ เวณ
ชายแดนประเทศจีน มณฑลยูนนาน ตั้งอยู่บนระดับความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)
🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดิน ทางต่อสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งเมืองที่อยู่ในจัง หวัดลาวไก เป็ นเมืองเล็กๆที่ต้ งั อยู่
ท่ามกลางหุบเขาน้อยใหญ่ ในอดีตซาปาเป็ นเมืองตากอากาศยอดนิ ยมของชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม
เพราะในอดีตที่นี่ เคยถูก ยึดครองโดยฝรั่งเศส ทาให้สถาปั ตยกรรมและการวางผังเมืองของที่น้ ี มีลกั ษณะ
คล้ายอาณานิคมฝรั่งเศส ประกอบกับอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี และมีท้งั ในส่วนที่เป็ นเมืองและชนบททา
ให้ที่นี่เป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวมากมาย
นาท่านเดินทางไปชม น้าตกสี เงิน (SILVER WATERFALL) หรื อน้าตก Tacbac เป็ นน้ าตกที่ข้ ึนชื่อและ
ใหญ่ที่สุดในซาปา

🍴 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (สุ กปี้ ลาแซลมอน+ไวน์ แดงดาลัด)
หลังจากรับประทานอาหารเย็นนาท่านไปเดินตลาดพื้นเมืองซาปา ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของและพบปะ
กับชาวเขาที่ออกมาขายของและซื้อของยามเย็น ที่นี่จาหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น ผัก ผลไม้
สินค้าจากผ้าไหม
 Q SAPA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว***
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วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้ าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมือง
ลาวไก – (B/L/D)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ นวัฒธรรมของซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (CAT CAT VILLAGE) เป็ นหมู่บา้ น
วัฒนธรรมชาวม้งดา ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรม และความเป็ นอยู่อนั เรี ยบง่ายของชาวเผ่าพื้นเมือง และ
แปลงนาข้าวขั้นบันได (ขึ้น อยู่กบั ฤดูกาล) การเดินทางไปที่ นี่สามารถไปได้ด ้วยรถยนต์ และการเดิน เท้า
ตลอดการเดินทางเท้าก็จะมีบา้ นเรื อนชาวพื้นเมืองเปิ ดร้านขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว

🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ สถานี ซาปา เพื่อขึ้น รถรางเมืองซาปา สไตล์ ยุโ รป เพื่อไปยังสถานี ก ระเช้าขึ้ น ยอด
เขาฟานซีปัน ท่านจะได้ชมวิวธรรมชาติที่สวยงามระหว่างทางที่รถรางวิ่งผ่านหุ บเขา

จากนั้นนาท่าน นั่งกระเช้ าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ซึ่งเป็ นกระเช้า 3 สายแบบไม่หยุด พัก ที่ยาวที่สุด ใน
โลกโดยมีความยาวถึง 6,292 เมตร หรื อประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้เพลิน เพลิน
และชมวิวด้านล่างแบบพาโนรามา ผ่านยอดเขาฟานซิปันซึ่งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุด ของเวียดนามและใน
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ภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการขนานนามว่า “หลังคาแห่ งอินโดจีน ” บนความสู งจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางธรรมชาติ
เมื่อ ถึง จุด สู ง สุ ด ของยอดเขาให้เวลาทุก ท่า นได้เ พลิด เพลิน กับ ทัศ นี ย ภาพที่สวยงามราวกับ อยู่บนเมฆ
หมอกผ่านยอดเขาที่เขียวขจี และพลาดไม่ได้กบั การถ่ายรู ปคู่พีระมิดบนยอดเขาฟานซิปัน เพื่อเช็ค อิน ให้
โลกรู ้ว่าเป็ นผูพ้ ิชิตยอดเขาแห่ งนี้ แล้ว

คา่
ที่พัก
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง ลาวไก เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง) ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติท้งั 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
🍴 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
RED REVESIDE HOTEL หรื อ โรงแรมระดับ 3 ดาว***
เมืองลาวไก – เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - อิสระช็อปปิ้ ง
ถนน 36 สาย – โชว์ หุ่นกระบอกนา้ – กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - (B/L)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชัว่ โมง)ให้ท่านได้เพลิดเพลินไป
กับการชมบรรยากาศธรรมชาติท้งั 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN
นาท่านไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน้ าจืดที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองฮานอย ทะเสสาบแห่งนี้มีชื่อว่า
ฮว๋ านเกี๋ยม แปลว่า คืนดาบ มีตานานเล่ากันมาว่า จักรพรรดิ ได้รับดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้ดาบนี้เพื่อต่อสู ้
กับกองทัพจีน จนได้รับเอกราชและหลังจากนั้นท่านได้กลับไปที่ทะเลสาบพร้อมดาบ และมีเต่ายักษ์ข้ ึ นมา
เพื่อรับดาบคืนไป จนเป็ นที่มาของชื่อ ทะเลสาบคืนดาบ
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จากนั้นนาท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ หรื อ สะพานเทฮุก (The Huc) สะพานที่เชื่อมริ มฝั่งกับเกาะเนินหยก

ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ วัดหง็อกเซิน (Ngoc Son) หรื อวัดเนินหยก ภายในมีวิหารชั้นเดียว แท่นบูชาเทพเจ้าฆ้องและ
ระฆังโบราณ และยังมีเต่าโบราณสต๊าฟไว้ มีความเชื่อว่า เป็ น 1 ในเต่าศักดิ์สิทธิ์ ที่อาศัยอยู่ที่ทะเลสาบแห่ งนี้
มาเป็ นเวลานาน
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จากนั้นนาท่านอิสระละลายเงินดอง ช็อปปิ้ งย่านถนน 36 สายหรื อ 36 เฝอเฟื อง ย่านโบราณที่มีชื่อเสียง
ทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี
เพลิดเพลินและละลานตากับสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็ น ของที่ระลึกของกิน ของใช้อาทิ เครื่ องเขิน หมวก
งอบญวณ เซรามิก ภาพเขียน เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย
นาท่านชมการแสดง ระบาหุ่นกระบอกนา้ เป็ นศิลปะกรรมประจาชาติ ของประเทศเวียดนามและมีแห่ งเดียว
ในโลก เป็ นการเชิดจากในน้ าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่ องดนตรี เวียดนามและพากย์สดๆของคณะ
ละครนาเสนอเรื่ องราวในชีวิตประจาวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวง
ฮานอย

20.45 น.
22.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL185
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ
........................................................................................

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

ราคา
เด็ก

พักเดีย่ ว

10,555
11,555
12,999
9,999
9,888
10,555
10,999

10,555
11,555
12,999
9,999
9,888
10,555
10,999

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

กาหนดวันเดินทาง
ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
พุธ - ศุกร์
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์

20 - 22 ธ.ค. 62
27 - 29 ธ.ค. 62
01 - 03 ม.ค. 63
03 - 05 ม.ค. 63
10 - 12 ม.ค. 63
17 - 19 ม.ค. 63
24 - 26 ม.ค. 63

รหัสทัวร์ : THV4-SL-VN-20DEC19-03JUN20

ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
จันทร์ - พุธ
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
จันทร์ - พุธ
ศุกร์ - อาทิตย์
จันทร์ - พุธ
ศุกร์ - อาทิตย์
ศุกร์ - อาทิตย์
จันทร์ - พุธ
พุธ - ศุกร์

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 63
07 - 09 ก.พ. 63
10 - 12 ก.พ. 63
14 - 16 ก.พ. 63
21 - 23 ก.พ. 63
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
06 – 08 มี.ค. 63
13 - 15 มี.ค. 63
20 - 22 มี.ค. 63
27 - 29 มี.ค. 63
03 - 05 เม.ย. 63
10 -12 เม.ย. 63
13 – 15 เม.ย. 63
17 - 19 เม.ย. 63
20 - 22 เม.ย. 63
24 - 26 เม.ย. 63
01 - 03 พ.ค. 63
04 - 06 พ.ค. 63
03 - 05 มิ.ย. 63

10,555
11,555
8,888
10,999
10,777
10,888
10,888
10,888
10,888
12,955
11,555
13,333
15,555
11,555
10,777
11,111
11,777
11,555
9,555

10,555
11,555
8,888
10,999
10,777
10,888
10,888
10,888
10,888
12,955
11,555
13,333
15,555
11,555
10,777
11,111
11,777
11,555
9,555

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

พิเศษสุ ดๆ ผ่อน 0% นาน 3 เดือน ทุกวันเดินทาง
(ยกเว้น โปรแกรมที่ลดราคาพิเศษแล้ว)
โปรแกรมทัวร์ ไม่มรี าคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
*ค่าบริการข้ างต้นเฉพาะนักท่ องเทีย่ วชาวไทยเท่ านั้น กรณีต่างชาติชาระเพิม่ 3,000 บาท
ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ านละ 1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่ าน
*ชาระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*
ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่ าน **ไม่ได้ บงั คับ**
ตามมาตรฐานการให้ ทิป วันละ 50 บาท / ท่ าน / วัน
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่ าน ชาระที่สนามบินในวัน
เดินทาง ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่ าน
**ไม่ได้ บงั คับ** ตามมาตรฐานการให้ ทปิ วันละ 50 บาท / ท่ าน / วัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองกรุ ณา ชาระค่าทัวร์ มดั จาทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทาการจอง
และชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี ไม่ชาระเงินหรื อไม่ชาระเงินตามกาหนด ไม่ว่า
กรณี ใดใดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
**กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดยาว เช่ น สงกรานต์ ปี ใหม่ ชาระค่าทัวร์ มดั จาทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท**
2. หากลูกค้าทาจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็ นต้นไปชาระเพิม่ 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน
แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริ ษทั ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ชาระเพิ่มตามเงื่อนไขของบริ ษทั
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
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การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัด
จาแล้ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่มกี ารคืนเงินค่ามัดจาหรื อค่าทัวร์ ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า
15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
2. กรณี ตอ้ งทาวีซ่า ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มี
การยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น โดย
ต้องแจ้งทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิก
ต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง
และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น โดยต้องแจ้งทาง
บริ ษทั ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

หมายเหตุ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่ ปฏิวตั ิและอื่นๆ
ที่อยู่น อกเหนื อการควบคุ มของทางบริ ษ ัทฯหรื อค่ าใช้จ่ ายเพิ่ม เติ มที่ เกิ ด ขึ้ น ทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ ยวในสถานที่ ที่ระบุ ในโปรแกรมได้ อัน เนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
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9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
13. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
14. มัค คุเทศก์ พนักงาน หรื อตัว แทนของทางบริ ษ ัท ไม่มีอานาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่ มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
15. เมื่อท่ านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษ ัทฯ ทางบริ ษ ัทฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรั บใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ข้ อควรระวัง
-กรณีถือหนังสื อเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่ องการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศเวียดนาม กับเจ้าหน้ าที่ทุกครั้ง
-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้ วยเทีย่ วบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน
หรื อตรวจสอบกับทางบริษททัวร์ ก่อนตัดสินใจซื้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผู้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่ านั้น ค่าทัวร์ ที่ชาระกับผู้จดั เป็ นการชาระขาดก่อนเดินทางและผู้จดั ได้ชาระ
ต่อให้กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรื อสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่ นกัน ฉะนั้นหากท่ านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรื อใช้ บริการตามรายการไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด หรื อได้ รับการปฎิเสธเข้ าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน หรือ 180
วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ ากระดาษอย่างตา่ 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

