#15726 ทัวรเวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน
สะพานแกวมังกรเมฆ หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต บิน VJ

ทัวรเวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ไรนาขั้นบันได จัตุรัสบาดิงห สุสานโฮจิมินห
บานพักโฮจิมินห วัดเจดียเสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานนอยไบ - ฮานอย - ซาปา



ซาปา - สะพานแกวมังกรเมฆ - หมูบา นชาวเขากัต
๊ กัต
๊ - เขาฟานซีปัน - ตลาด LOVE
MARKET







โรงแรม



Sapa
Lodge
Hotel หรือ
เทียบเทา



Sapa
Lodge
Hotel หรือ
เทียบเทา

3

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







Moon
View
Hotel
Hanoi
หรือเทียบ
เทา

4

ทา อากาศยานนอยไบ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 เม.ย. 65 - 20 เม.ย.
65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,500

24 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿4,500

1 พ.ค. 65 - 4 พ.ค. 65

฿15,900

฿15,900

฿15,900

฿4,500

3 พ.ค. 65 - 6 พ.ค. 65

฿15,900

฿15,900

฿15,900

฿4,500

5 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,500

6 พ.ค. 65 - 9 พ.ค. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,500

8 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,500

15 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿4,500

9 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65

฿13,900

฿13,900

฿13,900

฿4,500

14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿4,500

28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿4,500

4 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿4,500

25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿4,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ - ฮานอย ซาปา
บาย
12.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน เตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
15.05 น. ออกเดินทางสู กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ902 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
*** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง แตมีจําหน าย ***
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ การจัดที่นั่งของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกที่นั่งได และทางสายการบิน เป็ นผูกําหนด ทาง
บริษัทไมสามารถเขาไปแทรกแซง
16.55 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงฮานอย หลังผานพิธีต รวจคนเขาเมืองแลว
นํ าทานเดินทางสูต ัวเมือง กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซึ่งเป็ นนครหลวงเกาแกที่มีอายุครบ 1,000 ปี ในค.ศ. 2010
กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแหงนี้ ยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณไดอยางเหนี ยวแน น
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนื อของประเทศเวียดนามใกลกับชายแดนจีน อยูในเขตจังหวัดลาวไก ตัว
เมืองตั้งอยูบนระดับความสูงกวาระดับนํ้ าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็ นแหลงปลูกผักและผลไม
เมืองหนาวที่สําคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็ นดินแดนแหงขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุมากที่สุดในเวียดนามอีกดวย
(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
พักที่ Sapa Lodge Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว



บาย

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

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

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



ซาปา

คํ่า

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Sapa Lodge Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

*** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง แตมีจําหน าย ***
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ การจัดที่นั่งของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกที่นั่งได และทางสายการบิน เป็ นผูกําหนด ทาง
บริษัทไมสามารถเขาไปแทรกแซง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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 - สะพานแกวมังกรเมฆ - หมูบานชาวเขากั๊ตกั๊ต - เทือกเขา
ฟานซีปน - ตลาด LOVE MARKET
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทาน ชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจาอาณานิ คมฝรั่งเศสสรางไวเป็ นสถานที่พักผอนตั้งแตปี พ.ศ.2465 ปั จจุบันเป็ น
เมืองทองเที่ยวซึ่งไดรับความนิ ยมมากที่สุดแหงหนึ่ งในเวียดนาม
นํ าทานไปสถานที่ทองเที่ยวใหมของเมืองซาปา สะพานแกว”โหรงมัย” (มังกรเมฆ) (ราคาทัวรรวมคาเขาชม) หางจากเมืองซา
ปา 20 กม. ไดเปิ ดบริการอยางเป็ นทางการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 ไดเป็ นสะพานแกวที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดของเวียดนาม
ไปที่สะพานแหงนี้ ทานตองเดินผานอุโมงคยาว 70 ม. และขึ้นลิฟตสูงถึง 300 ม. ถึงยอดสะพานแลวเราตองเดินผานสะพานที่ทํา
จากกระจกมีควมยาวกวา 60 ม. จากหน าผาภูเขา จากจุดนี้ เราสามารถชมวิวทิวทัศน ที่สวยงามของเทือกเขาหวางเลียนเซิน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม หมูบานชาวเขากาตกาต เป็ นชาวเขาเผามงเกาแก ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน อันสวยงาม ชมไรนาขั้นบันไดของ
ชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นํ าทานเดินชมวิถ ีชีวิต และความเป็ นอยูของชาวเขาภายในหมูบาน
ชมสินคาพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิต พื้นถิ่นของชนเผาหลากหลาย โดยเฉพาะมงดําและเผาเยาแดง และเลือกซื้อสินคา
หัต ถกรรมของชาวเขาภายในหมูบาน
้

่

่

จากนั ้นเดินทางสู ฟานซีปัน ทามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละลองอยูรอบๆชมทัศนี ยภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับ
ความสูง 3,143 เมตร จุดที่ไดรับการขนานมานวาเป็ นหลังคาแหงอินโดจีน ดวยทิวทัศน แบบพาโนรามาพรอมสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ (คาใชจายในการขึ้นกระเชาเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน และคารถรางขึ้น
ยอดเขา ไมรวมในคาบริการทัวร 1,300.-/ทาน)
กรณีที่ทานไมประสงคจะขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ทานสามารถอิสระถายรูปและชิมกาแฟรอนๆ และเดินเลือกซื้อของที่ระลึก
บริเวณสถานี กระเชาไดต ามอัธยาศัย
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล
อิสระชอปปิ้ งที่ ตลาดLove Market มีสินคาใหทานเลือกชอปปิ้ งมากมาย ไมวาจะเป็ นสินคาพื้นเมือง ของฝาก ขนม
กระเป า รองเทา ทานสามารถชอปปิ้ งใหอยางจุใจ
พักที่ Sapa Lodge Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

สะพานแกวมังกรเมฆ
เป็ นสะพานแกวที่เป็ นที่เที่ยวใหมของซาปา ตั้งอยูหางจากเมืองซาปาไปทางตะวันตก
ประมาณ 18 กิโลเมตร บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลที่ 2,000 เมตรในเขตเทือกเขา
Hoang Lien Son สะพานนี้ สรางโดยกลุมทุน Hoang Lien Son Group Joint Stock
Company โดยทําจากกระจกใสทั้งหมดซึ่งมีความยาว 300 เมตร สูง 1,000 เมตร เป็ น
สะพานกระจกที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต จากขางบนจะไดเห็น
ทิวทัศน ธรรมชาติที่งดงามพรอมสัมผัสกับสายลมและเมฆที่บินผานเบื้องหน า



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

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 เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอล
 Sapa Lodge Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

คาใชจายในการขึ้นกระเชาเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน และคารถรางขึ้นยอดเขา ไมรวมในคาบริการทัวร 1,300.-/ทาน
กรณีที่ทานไมประสงคจะขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ทานสามารถอิสระถายรูปและชิมกาแฟรอนๆ และเดินเลือกซื้อของที่ระลึก
บริเวณสถานี กระเชาไดต ามอัธยาศัย

ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห - สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห ทําเนียบประธานาธิบดีฮานอย - บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว
- ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สายเกา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางกลับสู กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามใชเสนทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.) ระหวางทางใหทานพักผอนตามอัธยาศัย และชมวิวทิวทัศน ขางทางที่สวยงาม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัต ตาคาร SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตช่ อ
ื ดัง
นํ าทานชม จัต ุรัสบาดิงห สถานที่ที่ทานโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2
กันยายน พ.ศ.2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเป็ นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถ ึง 48 ปี
จากนั ้นชม สุสานโฮจิมินห ภายในบรรจุศพอาบนํ้ ายาของโฮจิมินห นอนสงบอยูในโลงแกวในหองปรับอากาศที่ขัดตอความ
ประสงคของทานที่ต องการใหเผาศพ (ปิ ดไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร) นั กทองเที่ยวจะเดินเรียงแถวเขาคิวอยาง
เงียบสงบและสํารวม เขาไปคารวะศพภายในสุสานได โดยหามนํ ากลองถายรูป กระเป าสะพาย หรือกระเป าถือเขาไปโดยเด็ดขาด
นํ าทานชม ทําเนี ยบประธานาธิบดี ปั จจุบันใชเป็ นที่รับรองแขกบานแขกเมือง ทาดวยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ าหามเขาไป
ใกล แตมีเชือกกั้นใหถ ายรูปไดในระยะไกล
นํ าทานชม บานพักโฮจิมินห ที่เคยพํานั กอยูในชวงปี พ.ศ.2501-2512 บานพักสรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้นดวยเสาสูง ชั้นลาง
โปรงไมมีผนั ง เป็ นที่พักผอนและตอนรับแขก ชั้นบนสุดเป็ นหองสมุด หองทํางาน และหองนอน บานจะเรียบงาย สะอาด มี
ขนาดเล็ก สมกับเป็ นตัวอยางที่ดี จนไดรับการยกยองเป็ นบิดาของประเทศเวียดนาม
นํ าทานชม วัดเจดียเสาเดียว เรียกอีกชื่อวาวัดแหงรัก สรางดวยไมทั้งหลัง เป็ นศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนตน
เสาเดียวปั กอยูในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10กร แตละมือถือของ
มงคลรวม 8อยาง
นํ าทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็ นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนั กทองเที่ยวมานั่ งพักผอนบริเวณริม
ทะเลสาบแหงนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยูริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็ นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็ น
เอกลักษณอยางหนึ่ งของกรุงฮานอย
นํ าทานชอปปิ้ งอยางจุใจอยูที่ ถนน 36 สาย
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Moon View Hotel Hanoi หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว



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 SEN BUFFET อินเตอรบุฟเฟตช่ อ
ื ดัง

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
 Moon View Hotel Hanoi หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

สุสานโฮจิมินห (ปิ ดไมใหเขาชมดานในทุกวันจันทรและวันศุกร)

ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินอยบาย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
บาย
12.15 น. ออกเดินทางจาก กรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ901 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



บาย

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 ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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 ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการทองเที่ยวนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
มัคคุเทศก หัวหน าทัวร พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั ้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่ องจากเป็ นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั ้นแตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมที่สุด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 3 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 15 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเนื่ องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน
หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เนื่ องจากคาบริการที่เวียดนาม
เป็ นแบบเหมาจาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว*

การชําระเงิน
กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอทาน ภายใน 2-3 วัน เพื่อสํารองสิทธิใ์ นการเดินทาง
ชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั ้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิทานจะโดนยึด
มัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่ องมาจากบริษัทฯ จําเป็ นที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของที่พักและตั๋ว
เครื่องบินไปกอนหน านั ้นแลว หากทานสํารองที่นั่งน อยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจอง
แลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หน าพาสปอรต เพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติมตางๆ ใหแกพนั กงาน
ขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดนี้ แลว

อัตรานี้รวม:
๋

่

้

้

คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พรอมคณะ รวมคาภาษีสนามบิน และคาธรรมเนี ยม เชื้อเพลิง (ยกเวนหากมีการ
ประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง) และเนื่ องจากเป็ นตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทาง
ไป-กลับได ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนของสายการบิน
นํ้ าหนั กกระเป า โหลดใตทองเครื่องทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และกระเป าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ และไมเกิน 7 กิโลกรัม
คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยว และรับสง ตามรายการที่ระบุ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทาระดับเดียวกัน พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
อนึ่ ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั ้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่จะทราบกรุณาติดตอพนั กงานขายเพื่อ
สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหน าประมาณ 1-3
วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนั ดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั ้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหา
โรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแน นอน
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมการยื่นขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ
คานํ้ าหนั กกระเป าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
คาทิปหัวหน าทัวรที่ดูแลจากไทย แลวแตสินนํ้ าใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก อายุต ํ่ากวา 2 ปี 4,900 บาท
ราคาจอยแลนด ไมรวมตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาท
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
หากทานมีความจําเป็ นจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยัน
กับทางเจาหน าที่กอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่ องมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็ นการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนื อการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็ นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็ นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั ้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ ง บริษัทฯ จะคอนเฟิ รมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก
สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขรายละเอียดแนบทายโดยละเอียด เพื่อประโยชน สูงสุดแกต ัวทานเอง หากชําระเงินแลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆได
รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆทั้งนี้ จะคํานึ งถึงความ
่

่

ปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเนื่ องมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว
บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ที่ สนามบินตนทางขาไป เทานั ้น
กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรม
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
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
เงื่อนไขสําคัญเพิ่มเติม
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน หากมีผู
เดินทางไมถ ึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหน ากอนทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั ้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง
หากทานมีความจําเป็ นจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยัน
กับทางเจาหน าที่กอนทําการจองและขอแนะนํ าใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่ องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็ นการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนื อการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็ น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็ นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั ้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 3-5 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนั กงานขายโดยตรง
หากกรุปคอมเฟิ รมเดินทางแลวนั ้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ต าม อันเนื่ องมา
จาก การคอนเฟิ รมของกรุปนั ้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม
์ ิอนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคา
ใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร
การชําระเงินเขามานั ้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็ นจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางน อยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้ ทั้งนั ้นใหเป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผูเดินทางน อยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหน าอยางน อย 3-5 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทา
งบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ น
ื ใหทานหากทานตองการ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหน าได เนื่ องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั ้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหน า และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั้งทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหน าที่ไดโดยตรง
กอนทําการจอง และหากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็ นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ต าม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ต าม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั ้นเป็ นสิทธิข์ องเจาหน าที่ของรัฐของประ
เทศนั ้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหน าทัวร ไมมีสิทธิท
์ ี่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็ นของเจาหน าที่ทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยว
เทานั ้น ไมสนั บสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนั งสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหน าแสตมป ไมนอยกวา 5 หน ากระดาษ
หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอื่น ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้ง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละสิทธิแ์ ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได 25 วัน กอนการเดิน
ทาง)
่

่

กรณีเจ็บป วยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได ตามความเป็ นจริง
ในกรณีเจ็บป วยกระทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี

