BHT9190150 CLASSIC VIETNAM

ฮานอย - ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หน
ุ่ กระบอกนา้ หนึ่งเดียวในโลก
้ รสอาหารซีฟ้ ด
พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิม
ู บนเรือ

พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ SEN

รายละเอียดโปรแกรม
่ นึ่ง
วันทีห

กรุ งเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอย เที่ยวบินที่ FD642 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง

07.00 น.

08.45 น.

ถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็ นมายาวนานนับร้อยปี และเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทัง้
ยังเป็ นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตัง้ อยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ
ห่างจากกรุ งฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5- 3 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ระหว่างการ
เดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิรยิ าบถ หรือเลือกซือ้ ของที่ระลึกจากทางร้านค้า)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋ า ไม้หอมแกะสลัก
เสือ้ ผ้า เสือ้ ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพืน้ เมืองต่างๆ มากมาย
 นาท่านเข้าสูท่ ่พ
ี กั GOLDEN HALONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ค่า

วันทีส่ อง

ฮาลอง – ชมถา้ นางฟ้ า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน
36 สายเก่า – ชมโชว์ระบาตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของ
อ่าวฮาลอง ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทาให้ได้รบั การขึน้ ทะเบียน เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูน
มากมาย รู ปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความ
งามของเกาะแก่งต่างๆ ทัง้ เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลักษณะทั่วไป

เที่ยง

นาท่าน ชมถา้ นางฟ้ า หรือ ถา้ สวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถา้ แห่ง
นีเ้ พิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี ้ ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถา้ บรรยากาศภายในถา้ ท่านจะ
สัม ผัสกับ ความสวยงาม ตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษ ย์ แสงสีท่ีลงตัวทาให้เกิดจินต นาการรู ปร่างต่างๆ
มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาคา้ ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปี กอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รกั หนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ
 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งฮานอย นาท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง
เมื อ งฮานอย ทะเลสาบแห่ งนี ม้ ี ต านานกล่าวว่า ในสมัย ที่ เวีย ดนามท าสงคราม สู้รบกับ ประเทศจี น กษั ต ริย ์แ ห่ ง
เวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สกั ที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย
เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี ้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้รบั ดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงคราม
กับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รบั ดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทาสงคราม อีกครัง้ และได้รบั ชัยชนะเหนือ
ประเทศจีน ทาให้บา้ นสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้

นาชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า
เต่าตัวนี ้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้ าเป็ นเวลาช้านาน

ค่า

จากนั้น ให้ท่ านอิส ระช้อปปิ ้ ง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ ระลึกและสินค้าพืน้ เมืองที่ใหญ่ ท่ีสุดของกรุ ง
ฮานอย ทัง้ ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋ าก็อปปี ้ ยี่หอ้ ต่างๆ เช่น Samsonite,
Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ ชมการแสดง ระบาตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้า
ศิล ปกรรมประจ าชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวีย ดนาม และมี แห่ งเดี ย วในโลก ชมความสามารถในการเชิด หุ่น
กระบอก (เชิดจากในนา้ ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร)

 นาท่านเข้าสูท่ ่พ
ี กั DANG ANH HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทาเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ –
วัดเจดียเ์ สาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก กรุ งเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก
ฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึน้ ของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นาท่านคาราวะ สุสาน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิ ดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์
ของสัปดาห์ และ จะปิ ดบริการประมาณเดือน กันยายน – 04 ธันวาคม 2563 ซึ่งลูกค้าสามารถถ่ายรู ปบริเวณด้าน
นอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท้ ่ีรวมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผูป้ ระกาศเอกราชให้กบั ประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิ บดี ซึ่งได้ทาการเก็บรักษาศพไว้เป็ นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่ อย โดยมี
เจ้าหน้าที่ดแู ลไว้อย่างเข้มงวด

ชม ทาเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บา้ นไม้
หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทาเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี ้ จึงเป็ นสถานที่รบั แขกบ้านแขกเมืองแทน

จากนั้นเข้าชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพืน้ สูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็ นที่พักผ่อนและ
ต้อนรับแขก ชัน้ บนเป็ นห้องทางานและห้องนอน

จากนั้นชม วัดเจดียเ์ สาเดียว วัดรู ปทรงดอกบัว ตัง้ อยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี ้ สร้างขึน้ เพื่อถวายเป็ นพุ ทธบูชาให้แก่
เจ้าแม่กวนอิม โดยตานานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริยอ์ งค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็ นเวลานานยังคงไม่
สมหวังสักทีจนคืนหนึ่งได้สบุ ินเห็นพระโพธิสตั ว์กวนอิมได้มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์
สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนีข้ นึ ้ กลางสระบัวเพื่อเป็ นการขอบคุณพระโพธิสตั ว์กวนอิม

จากนัน้ เข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตัง้ แต่เด็กจนโต จนกระทั่งตาย

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ SEN )
จากนัน้ ชม วัดเฉินก๊วก เป็ นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสาคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็ นอย่างมากตัง้ อยู่
ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ท่ีสดุ ในเมืองฮานอย ภายในวัดมีตน้ มหา
โพธิ์ท่นี ามา จากประเทศอินเดีย และเจดียห์ ลายชัน้ สาหรับไหว้พระเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลแก่ชีวิต

20.50 น.
22.40 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เทีย่ วบินที่ FD645
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการในบริการ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

25-27 ม.ค. 63
01-03 ก.พ. 63
13-15 มิ.ย. 63
05-07 ก.ค. 63
21-23 ส.ค. 63
04-06 ก.ย. 63
11-13 ก.ย. 63
26-28 ก.ย. 63
03-05 ต.ค. 63
31 ต.ค.- 02 พ.ย. 63
07-09 พ.ย. 63
21-23 พ.ย. 63
28-30 พ.ย. 63
05-07 ธ.ค. 63
12-14 ธ.ค. 63

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

9,900 บาท
9,900 บาท
10,500 บาท
10,900 บาท
10,500 บาท

2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท

10,500 บาท

2,900 บาท

10,500 บาท

2,900 บาท

10,500 บาท

2,900 บาท

10,900 บาท
10,500 บาท

2,900 บาท
2,900 บาท

ในกรณีทผี่ ู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
่ ราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั๋ว
ท่านได้ทาการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าทีท
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
อัตรานีร้ วม
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
ค่าที่พกั โรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้ สิน้ 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตลอดรายการ
ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่รี ะบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้ อาประกันภัยอายุต่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี
คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็ น
พิษเท่านัน้ ”)
✓ ค่าระวางนา้ หนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานีไ้ ม่รวม
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/
วัน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่ ส่งั เพิ่ม,
ค่านา้ หนักกระเป๋ าที่เกินกว่าทางสายการบินกาหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
 ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับราคาขึน้

เงือ่ นไขการจองทัวร์
▪ งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจาในการสารองที่น่งั ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ทาการจองภายใน 3 วัน) และที่น่งั จะถู กยืนยันเมื่อ
ได้รบั ค่ามัดจาแล้วเท่านัน้
▪ งวดที่ 2 ชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือทัง้ หมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ วันนัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่อ งบิน,
ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้ นี ้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทงั้ หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้ อยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน
▪ ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
▪ หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
▪ นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่ี จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ น
ผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบินมีปัญ หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

่ ัก
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
▪ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
▪ กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
▪ โรงแรมในเวียดนามมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนา้
ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย

การเดินทางเป็ นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก,
และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

หมายเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ท่ีสู ญ หาย สูญ เสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
▪ เนื่องจากรายการทัวร์นเี ้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
▪ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ย นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ที ่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
▪ สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ
▪ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้า ของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถื อว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผูเ้ ดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวี ยดนามเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ต่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าทีเ่ หลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

