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วันแรก

กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หมู่บา้ นกัต๊ กัต๊

05.30 น. คณะฯพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 4
เคาน์เตอร์ D7-12 ของสายการบินไทย เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
07.45 น. ออกเดินทางสูก่ รุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG560
บริการอาหารร้อนบนเครือ่ ง+น้ าดื่ม (มื้อที1่ )
09.35 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตัง้ อยู่ทาง
ภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กบั ชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตัง้ อยู่บนระดับความ
สูงกว่าระดับนํา้ ทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ทีน่ ี่จงึ เป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมือง
หนาวทีส่ าํ คัญของเวียดนาม อีกทัง้ ยังเป็ นดินแดนแห่งขุนเขาทีม่ ีความหลากหลายของชาติพนั ธุม์ ากทีส่ ุดใน
เวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่ เศส สมัยทีเ่ วียดนามเป็ น
อาณานิคมของฝรัง่ เศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที2่ )
นําท่านชมหมู่บา้ นชาวเขากัตกัตเป็ นหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน
เมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านทีน่ ี่ยงั อนุ รกั ษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดํารงชีวติ ในแบบดัง้ เดิมเอาไว้
อย่างเหนียวแน่ น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดาํ หรือนํา้ เงินเข้ม และชมความสวยงามของทิวทัศน์นา
ขัน้ บันได ทีม่ ีชื่อเสียงทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที3่ )
เข้าพักที่ BAMBOO SAPA HOTELระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า

ซาปา –รถไฟชมวิวซาปา-กระเช้าฟาซีปนั -ขึ้นยอดเขาฟาซีปนั ( หลังคาอินโดจีน)– ภูเขาปากมังกร-สะพาน
แก้ว -LOVE MARKET

วันทีส่ อง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มื้อที4่ )

จากนัน้ นําท่าน

สัมผัสการนั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปาทีเ่ ชื่อมตัวเมืองซาปากับท่ากระเช้าขึ้นฟานซิปนั จากใน ตัว เมือง
ชมวิวหุบเขาสวยๆตามไหล่ทางคุม้ ค่ากับการได้มาเห็นจากนัน้ ท่านสู่สถานีกระเช้า นั่งกระเช้าข้ามภูเขากว่า 7
กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่ เทือกเขาฟานซีปันท่ามกลางมวลเมฆ
หมอกทีล่ อยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพทีแ่ สนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่
ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็น
ตลอดทัง้ ปี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที5่ )
จากนัน้ นําท่านสู่จุดชมวิวณบริเวณ
หุบเขาปากมังกร ดื่มดํา่ ไปกับ
ความสวยงามของทะเลหมอกทีป่ กคลุมทัวเมื
่ องซาปารอบ
ด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาใหญ่ทที่ อดยาวมาจากมณฑล
ยูนนานในประเทศจีนซึ่งมี“ยอดเขาฟานซีปัน ทีส่ ูงโดดเด่น
กว่ายอดเขาอื่นๆอีกทัง้ ยังเป็ นยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในภูมิภาค
อินโดจีนซึ่งมีความสูง3,143 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเลจากนัน้ นําท่านชม สะพานแก้ว “มังกรเมฆ” ( Rong
May)แห่งแรกในเวียดนามตัง้ อยู่ห่างจากเมืองซาปา 18 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับนํา้ ทะเล 2,000 เมตร
มีระบบลิฟต์แก้วใสมีความสูงรวม 300 เมตร ความสูงเหนือระดับนํา้ ทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร
เหนือระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา Hoang Lien Son ซึ่งเป็ นเทือกเขาทีย่ าวทีส่ ุดในเวียดนาม

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!!!สุก้ ที ะเลรวม+ปลาแซลมอน สไตล์เวียดนาม(มื้อที6่ )

หลังอาหารเย็น นําท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดLove Marketมีสนิ ค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมายไม่ว่าจะเป็ น
สินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋ า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ
เข้าพักที่ BAMBOO SAPA HOTELระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้า

ซาปา – นิ งบิงห์– ล่องเรือจ่างอาน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มื้อที7่ )
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิ งห์บงิ ห์เมืองเก่าแก่ทมี่ ีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพ้นื ทีช่ ่มุ นํา้ ใน
อาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า ฮาลองบกเป็ นเมืองทีม่ ีภูมิทศั น์แปลกตา ทัง้ เทือกเขา เนินเขา
หินปูน ทีร่ าบตํา่ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอดจึงถือกันว่าเป็ นเมืองศักดิ์สทิ ธิ์ คณะปฏิวตั ขิ องโฮ
จิมินห์ก็ได้เคยตัง้ ฐานทัพขึ้นทีน่ ี่เป็ นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที8่ )

จากนั้น

นําท่านสู่ ท่าเรือจ่างอานเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว ทีต่ งั้ อยู่ทางตอนใต้ของสามเหลีย่ มปากแม่นาํ้ แดง ในจังหวัด
นิงบิง่ ห์ เป็ นพื้นทีท่ มี่ ีทงั้ ภูมิทศั น์อนั งดงามของยอดเขาหินปูน แม่นาํ้ หลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่
ใต้นาํ้ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทําให้สถานทีแ่ ห่งนี้งดงามน่ าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดี
ทีเ่ ผยให้เห็นการตัง้ ถิ่นฐานของมนุ ษย์สมัยโบราณ ทําให้สถานทีแ่ ห่งนี้ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ การชื่นชมทัศนียภาพทีส่ วยงามในจ่างอานนัน้ คือการ ล่องเรือเล็กประมาณ
ลาละ 4 คนเพื่อเข้าไปเยีย่ มชมจ่างอานเรือแจวก็จะพาเราไปเยี่ยมชมวัด หลังจากนัน้ ก็จะพาเราไปลอดถํา้
มีทงั้ หมด 49 ถํา้ ซึ่งแต่ละถํา้ จะมีชื่อแตกต่างกันไปจะใช้เวลาล่องเรือไปกลับร่วมสองชัว่ โมงเลย ทีเดียว
จ่างอานยังถูกเรียกว่า ฮาลองบก เพราะทีน่ ้ ีมีเขาหินปูนและถํา้ คล้ายกับทีอ่ ่าวฮาลอง จังหวัดกว่างนิงห์อีก
ด้วย ระบบนิเวศของจ่างอานก็หลากหลายมีพนั ธุพ์ ชื หายากและสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เป็ นจํานวนมาก ใน
บริเวณเขตท่องเทีย่ วจ่างอานยังมีโบราณสถานระดับชาติทสี่ วยงามแห่งหนึ่ง ด้วยนัน้ คือ วัดบ๋ายดิ่ง วัดที่
ใหญ่และสวยทีส่ ุดของเวียดนาม

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่

9)

นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั HOA LU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

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

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มื้อที1่ 0)

นําท่านชม

วัดบ๊ายดิ๊งห์ การเดินทางขึ้นวัดต้องขึ้นบันไดหินกว่า ๓๐๐
ขัน้ ทางฝัง่ ขวามือของวัดคือถํา้ ซ้างทีบ่ ชู าพระพุทธเจ้าและ
เทพกาวเซิน ฝัง่ ซ้ายมือคือถํา้ โต๊ยทีบ่ ชู าเจ้าแม่และนางฟ้ า
สถาปัจยกรรมของวัดตามรูปแบบวัดกับถํา้ สลับกันทีเ่ ห็น
ทัวไปในเวี
่
ยดนาม “ ด้านบนของประตูเข้าถํา้ ซ้างมีคาํ ว่า
มินห์ดงิ๋ ห์แยงลาม หรือ ทิวทัศน์ทเี่ ลือ่ งชื่อลือนาม ทีก่ ษัตริยเ์ ลแท้งตงพระราชทานให้อนั เป็ นการกล่าวถึง
ความสวยงามของทีน่ ี่ เพดานถํา้ เป็ นหลังคาวัดทีท่ นทานและปกป้ องทีป่ ระทับของพระพุทธเจ้าและเจ้าแม่

หิ้งบูชาได้รบั การจัดตามรูปแบบของวัดเวียดโบราณทีม่ ีพระพุทธรูปและเจ้าแม่กวนอิม ” จากนัน้ นําท่าน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามนครหลวงเก่าแก่ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค .ศ.
2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามซึ่งเมืองแห่งนี้ยงั คงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ได้
อย่างเหนียวแน่ นชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศสตึกอาคารทีส่ าํ คัญต่างยังคงเป็ นการก่อสร้างและนําท่านชม
รอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บฟุ เฟต์(มื้อที1่ 1)

จากนัน้ นําท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็ นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาว
ฮานอยและนักท่องเทีย่ วมานัง่ พักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ชม
วัดหงอกเซินอยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ
ในทะเลสาบ มีสแี ดงสดใส ถือเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุง
ฮานอย จากนัน้ คณะไปช้อปปิ้ งทีถ่ นน 36 สาย เพลิดเพลินกับการช้
อปปิ้ งสินค้าต่างๆ ซื้อของฝากในย่านนี้ตามใจชอบนาท่านเข้าชม วัดเฉิ นก๊วก วัดนี้มีประวัตยิ าวนานกว่า
1,500 ปี ถือเป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ุดในฮานอย เป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์แหล่งทีช่ าวพุทธจํานวนมากมาท่องเทีย่ ว
และกราบจุดเด่นคือเจดียข์ นาดใหญ่ประกอบด้วย 11 ชัน้ สูง 15
เมตร หอแต่ละชัน้ มี 6 ประตูโค้ง ในแต่ละช่องประตูมีรูปปัน้
พระพุทธรูป และยังมีการบรรจุอฐั ิของเจ้าอาวาส

แห่งวัดนี้ลงในเจดียด์ ว้ ย ได้เวลาแก่สมควรนาทานเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย เพือ่
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.45น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เทีย่ วบินที่
TG565
บริการอาหารร้อนบนเครือ่ ง (มื้อที1่ 2)
22.35 น.
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

พักเดีย่ ว

JOIN LAND ไม่เอาตว๋ ั ห ัก 8,000 บาท
เด็กทารก ไม่เกิน 2ขวบ คิด 4,000 บาท
***ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทัวร์ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี ***

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง ,
สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ
เวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั ่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้าํ มัน

 ค่านํ้าหนักกระเป๋า 30 กก. / ท่าน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการที่ระบุ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กบั คนไทยสําหรับผูท้ ี่ประสงค์พาํ นักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน
30 วัน)
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้าํ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์อาํ นวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ800 บาท/ท่าน/ทริป, หัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ้ นต ่า 15 ท่าน หากตํา่ กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน:
 มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวัน
เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
 ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่ นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่ นที่ รออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่ อนไข
 เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนี้แล้ว
 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ื อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่งรายชื่ อสํารองที่น่งั ผูเ้ ดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ื อพร้อมยืนยันว่า
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด , วันที่ใด , ไปกับใครบ้าง , เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือ

เดินทาง ( Passport) มาให้ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่ อ-นามสกุล และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบินทัง้ สิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างตํา่
2 หน้าหากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป
กับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ ูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
1.
2.
3.
4.

12. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทํา
ให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการ
บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

“ความสุขของท่านคืองานบริการของเรา”

