#13918 ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน ชม
หุบเขาปากมังกร ขึ้นยอดเขาฟานซิปน บิน VJ

ทัวรเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หุบเขาปากมังกร หมูบานชาวเขากาตกาต นํ้า
ตกกั๊ตกั๊ต นํ้าตกซิลเวอร ตลาดเลิฟ จัตุรัสบาดิงห สุสานโฮจิมินห ทําเนียบ
ประธานาธิบดี บานพักโฮจิมินห วัดเจดียเสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ซาปา - ภูเขาฮามรอง - หมูบา นชาวเขากัต
๊ กัต
๊ - นํ ้า ตกกัต
๊ กัต
๊ - นํ ้า ตกสีเงิน (นา ตกซิลเวอร) กระเชา ไฟฟ า ฟานซีปัน - เขาฟานซีปัน - ตลาด LOVE MARKET







โรงแรม



Holiday
sapa
Hotel
หรือเทียบ
เทา



Holiday
Sapa
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3

ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห - ทํา เนียบประธานาธิบดีฮานอย - บา น
พักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา







Delight
Hotel
Hanoi
หรือเทียบ
เทา

4

ทา อากาศยานนอยไบ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿3,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
11.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน เตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหน าที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
บาย
14.00 น. ออกเดินทางสเู มืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินViet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ902 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีต รวจคนเขาเมืองแลว นํ าทานสูต ัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของ
เวียดนาม

เนื่ องจากพีเรียตเดินทางตั้งแต 27 ตุลาคม 62 เป็ นตนไป ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน จึงขอนั ดหมายทุกทาน
ตามกําหนดดานลางนี้
12.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน เตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหน าที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
15.05 น. ออกเดินทางสเู มืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินViet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ902
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีต รวจคนเขาเมืองแลว นํ าทานสูต ัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของ
เวียดนาม
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ซาปา - ภูเขาฮามรอง - หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต - นํ้าตกกั๊ตกั๊ต นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร) - กระเชาไฟฟาฟานซีปน - เทือกเขา
ฟานซีปน - ตลาด LOVE MARKET
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานชมเมืองซาปา
ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซึ่งทานจะได ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไมเมือง
หนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา นํ าทานเดินเทาขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อันเป็ นแหลงศึกษา
หาความรูทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุไมนานาชนิ ดที่หายากตลอดจนไมดอกเมืองหนาวนานาพันธุสวยสดงดงามมากใน
ชวงฤดูหนาว จากนั ้นขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซึ่งทําเป็ นบันไดสลับกับทางเดินเทาพื้นราบผานสวนหินธรรมชาติรูป
รางแปลกตา จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถายภาพของเมืองซาปา รายลอมไปดวยเทือกเขาหวางเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็น
ยอดเขาฟานซีปัน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
ทานชม หมูบานชาวเขากาตกาต เป็ นชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน อันสวยงาม ชมไรนาขั้นบันไดของชาว
เขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นํ าทานเดินชมวิถ ีชีวิต และความเป็ นอยูของชาวเขาภายในหมูบาน ชม
สินคาพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิต พื้นถิ่นของชนเผาหลากหลาย โดยเฉพาะมงดําและเผาเยาแดง และเลือกซื้อสินคาหัต ถกรรม
ของชาวเขาภายในหมูบาน ชมนํ้ าตกกัต
๊ กัต๊ อีกหนึ่ งความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา
จากนั ้นนํ าทานชม นํ้ าตกซิลเวอร (Silver Waterfall) เป็ นนํ้ าตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ตั้งแตระยะไกล
จากนั ้นทานสูฟานซีปัน จุดที่ไดรับการขนานมานวาเป็ นหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศน แบบพาโนรามาพรอมสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ (คาใชจายในการขึ้นกระเชาเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน รวมในคาบริการ
ทัวรแลว แตไมรวมคารถรางขึ้นยอดเขา)
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล
นํ าทานอิสระชอปปิ้ งที่ ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปปิ้ งมากมาย
พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซาปา
เป็ นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยูหางไปประมาณ 400 กิโลเมตร
จากเมืองฮานอย เมืองนี้ มีธรรมชาติที่สวยงาม แตวิถ ีชีวิต ของชาวพื้นเมืองนั ้นเป็ นจุด
สนใจของนั กทองเที่ยวยิ่งกวาสิ่งใด

ภูเขาฮามรอง
เป็ นภูเขาประจําเมืองซาปา ซึ่งเคยถูกโวตใหเป็ น 1 ใน 8 สถานที่ที่สวยที่สุดในโลกเพื่อชม
พระอาทิต ยต กดิน หนึ่ งในจุดเดนของเขาลูกนี้ คือ "สวนหิน" ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต
กลับงดงามเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่ ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต
เป็ นหมูบานชาวเขาที่มีช่ อ
ื เสียงของซาปา ตั้งอยูที่เชิงเขา Muong Hoa หางจากเมืองซาปา
ไปเพียง 3 กิโลเมตร หมูบานนี้ กอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ
Dzao หลายเผามารวมกันจากพื้นที่ภูเขาอื่นๆ ในเวียดนามเหนื อ พวกเขาเริ่มปลูกขาวและ
ขาวโพดในภูมิภาคเชนเดียวกับการทอผาและงานหัต กรรมตางๆ ที่นี่ถ ือเป็ นสถานที่ทอง
เที่ยวแลนมารคที่พลาดไมไดหากไดมาเยือนซาปา

นํ้าตกกั๊ตกั๊ต
เป็ นนํ้ าตกที่อยูใกลกันกับหมูบานชาวเขากัต
๊ กัต
๊ ถือเป็ นอีกหนึ่ งความสวยงามตาม
ธรรมชาติของเมืองซาปา

นํ้าตกสีเงิน (นําตกซิลเวอร)
เป็ นนํ้ าตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ อยูบริเวณริมถนนมีความสูงกวา 100 เมตร ไหล
ลัดเลาะลงมาจากหน าผาหินลงมาสรางความสวยงาม นั กทองเที่ยวนิ ยมมายืนถายภาพกัน
เป็ นจํานวนมาก เป็ นนํ้ าตกของภูหามโรง ซื้อมีความสูงมากกวา100เมตร นํ้ าตกลงมาตาม
ทางซึ่งแยกนํ้ าเป็ นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็ นอันดับตนๆของเวียดนาม

กระเชาไฟฟาฟานซีปน
นั่ งกระเชาไฟฟ าเดินทางขึ้นสูฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแหงเวียดนามและในภูมิภาคอินโด
จีน จนไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร ระหวาทางขึ้นจะไดเห็นวิวของเมืองซาปาและแนวเทือกเขาสูงอัน
สวยงามจากมุมสูง

เขาฟานซีปน
เป็ นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนาม ดวยความสูงกวา 3,143 เมตรเหนื อระดับ
นํ้ าทะเล ตั้งอยูบนทิวเขาฮหวางเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศ
เวียดนาม ที่นี่ไดรับฉายาวา "หลังคาแหงอินโดจีน"



คํ่า

ตลาด LOVE MARKET
เป็ นตลาดที่นักทองเที่ยวสามารถเดินชมสินคาทองถิ่น และบรรดาเหลาชาวเขาไดเดินทาง
มารวมตัวกันอยูที่นี่ ดวยเครื่องแตงกายประจําเผาตางๆ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร สุกี้ปลาแซลมอล

 Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห ทําเนียบประธานาธิบดี - บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
จากนั ้นนํ าทานกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัต ตาคาร SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตช่ อ
ื ดัง
นํ าทานชมจัต ุรัสบาดิงห สถานที่ที่ทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศส
ชมสุสานโฮจิมินห ภายในบรรจุศพอาบนํ้ ายาของโฮจิมินห นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับอากาศที่ขัดตอความประสงค
ของทานที่ต องการใหเผาศพ(ปิ ดไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร) นั กทองเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยางเงียบสงบ
และสํารวม เขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํ ากลองถายรูป กระเป าสะพาย หรือกระเป าถือเขาไปโดยเด็ดขาด
นํ าทานชมทําเนี ยบประธานาธิบดี ปั จจุบันใชเป็ นที่รับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ าหามเขาไป
ใกล แตมีเชือกกั้นใหถ ายรูปไดในระยะไกล
ชมบานพักโฮจิมินห บานพักสรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้นดวยเสาสูง ชั้นลางโปรงไมมีผนั ง เป็ นที่พักผอนและตอนรับแขก ชั้น
บนสุดเป็ นหองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานจะเรียบงาย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็ นตัวอยางที่ดี
ทานชมวัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก สรางดวยไมทั้งหลัง เป็ นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนตนเสา
เดียวปั กอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10กร
จากนั ้นนํ าทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็ นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนั กทองเที่ยวมานั่ งพักผอน
บริเวณริมทะเลสาบแหงนี้
ชมวัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็ นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็ นเอกลักษณอยาง
หนึ่ งของกรุงฮานอย
นํ าทานชอปปิ้ งอยางจุใจอยูที่ ถนน 36 สาย
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮานอย
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามเหนื อ
ระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และกอนหน านั ้นเคยเป็ นเมืองหลวงของพื้นที่
เวียดนามในปั จจุบันเป็ นครั้งคราวตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอย
ตั้งอยูบนฝั่ งขวาของแมนํ้าแดง อุต สาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไมอัด สิ่งทอ สารเคมี
และงานหัต ถกรรม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อินเตอรบุฟเฟต

จัตุรัสบาดิงห
เป็ นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหประกาศความเป็ นเอกราชใหแกเวียดนามจาก
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1945 และตัวจัต ุรัสนั ้นถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุมปฏิวัต ิ ที่ไดขับไลชาว
ฝรั่งเศสที่มายึดครองเวียดนาม

สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห
เป็ นอนุสรณที่สรางขึ้นมาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย
ไมไกลจากจัต ุรัสบาดิงห เป็ นสถานที่ที่ทานโฮจิมินหไดยืนประกาศเอกราชใหกับประเทศ
เวียดนาม

ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย
ทําเนี ยบนี้ ต ั้งอยูในเมืองฮานอย เคยเป็ นที่ทํางานของคนมีอํานาจสูงสุดอินโดจีน มี
ลักษณะเป็ นอาคารทรงโคโลเนี ยลทาสีเหลืองทั้งหลังที่ฝรั่งเศสสรางขึ้นในปี 1901 ปั จจุบัน
เป็ นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทําเนี ยบมีสวนดอกไมและสระนํ้ าที่มีบรรยากาศ
อันรมรื่น

บานพักลุงโฮ
เป็ นบานที่ลุงโฮ หรือทานโฮจิมินห ที่ไดอยูอาศัยที่นี่เป็ นเวลา12 ปี (1958-1969) เป็ น
บานรูปแบบพื้นบานซึ่งถูกเก็บรักษาไวหลังจากทานไดยายออก เนื่ องจากเป็ นเป าหมาย
โจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา ปั จจุบันไดเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑใหทุกคนเขาชมได

วัดเจดียเสาเดียว
ที่นี่ถ ูกสรางเมื่อเกือบพันปี ที่แลวเมื่อจักรพรรดิข์ องเวียดนามในสมัยนั ้นยังไมเคยมีลูก
และก็ฝันวา มีใครมาใหเด็กทารกใหในดอกบัว แลวก็พบและตกหลุมรักกับสาวชาวบาน
แลวก็ไดลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสรางเจดียที่มีเสาเดียวกลางน าเหมือนกับ
ดอกบัวในบอนํ้ าที่ฝันเห็น

ทะเลสาบคืนดาบ
เป็ นทะเลสาบที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองฮานอย ซึ่งเมื่อกอนชื่อวาทะเลสาบนํ้ าเขียว แตเพราะ
ตํานานที่วากันวา หลังจากจักรพรรดิเล เหลย ไดใชดาบตอสูขับไลผูรุกราน ไดมาประทับ
บนเรือในทะเลสาบ ไดมีต ะพาบยักษมาขอดาบคืนเพื่อเอาไปใหจาวมังกรผูมอบดาบแดจักร
พรรดิเล เหลย และดาบก็ไดลอยไปเขาปากตะพาบและหายไปในนํ้ า จึงไดช่ อ
ื ใหมวา
ทะเลสาบคืนดาบ

วัดหง็อกเซิน
เป็ นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม เพราะตั้งอยูบนทะเลสาบคืนดาบซึ่งมีหน าตาที่เป็ น
เอกลักษณ ถูกสรางขึ้นมาเมื่อนานมากๆ แลว และมาถูกบํารุงและขยับขยายพื้นที่เมื่อ
150 ปี ที่แลว

ถนน 36 สายเกา
เป็ นถนนที่มีประวัต ิความเป็ นมาหลายรอยปี ซึ่งเย็นวันศุกร-อาทิต ย จะมีต ลาดยามคํ่าคืน
ซึ่งมีของขายมากมาย ซึ่งเมื่อกอนจะขายของเน นทางหัต ถกรรม แตสมัยนี้ นั้นก็ขายของ
หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีรานอาหารขางถนนเยอะแยะอีกดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
บาย
12.15 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินViet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ901 (ใชระยะเวลาในการเดิน
ทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ไมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา



บาย

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

่

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

่

่



หมายเหตุ

ไมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 10 ทาน ในกรณีนี้
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
- เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเนื่ องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน
- หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เนื่ องจากคาบริการที่เวียดนาม
เป็ นแบบเหมาจาย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน
- กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว*

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
- การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง
- คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
- คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
- คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
- คารถนํ าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
- คาประกันอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ
- คาปรับสําหรับนํ้ าหนั กกระเป าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
- คาทําหนั งสือเดินทาง
- คาธรรมเนี ยมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
- คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
- คาทิปหัวหน าทัวรที่ดูแลจากไทย แลวแตสินนํ้ าใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)
- ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

วีซา
Passport หรือหนั งสือเดินทาง ตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือนนั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
- สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพื่อประโยชน สูงสุดแกต ัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯจะถือวาทานใด
ยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ
- รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆทั้งนี้ จะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ
- ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเนื่ องมาจากไดรับเงื่อนไขกอนการเดินทางแลว
- บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ที่ สนามบินทางขาไป เทานั ้น
- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรม
- ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ
- ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดต ามเงื่อนไของสายการบิน)
- ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนี ยม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
1,000 บาท/ทริป/ทาน
- ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน
- สวนคาทิปหัวหน าทัวรที่ดูแลจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจของทาน
- หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
- หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

การยกเลิก
- ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได 15 วัน กอนการ
เดินทาง)
- กรณีเจ็บป วยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได ตามความเป็ นจริง
- ในกรณีเจ็บป วยกระทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี

