ทัวร์ เวียดนามดีดี !!
GOOD MORNING SAPA VIETNAM
ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
ดื่มด่ำกับอำกำศบริสทุ ธิ์ ณ เมืองซำปำ
นัง่ กระเช้ ำ สู่ยอดเขำฟำนซีปัน ที่สงู ที่สดุ ในอินโดจีน
คำรำวะสุสำนลุงโฮ วีรบุรุษของชำวเวียดนำม
พร้ อมชมโชว์ห่นุ กระบองน ้ำหนึง่ เดียวในโลก
จุใจกับกำรช้ อปปิ ง้ ณ ถนน 36 สำย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่ า – ชมโชว์ ระบา
ตุ๊กตาหุ่นกระบอกนา้
04.30 น.
คณะพร้ อมกันที่ ท่ำอำกำศดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ คอย
อำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน
07.10 น.
ออกเดินทำงสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตำมอัธยำศัยบนเครื่ อง
09.05 น.
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมือง
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนข้ ำม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสำบใจกลำงเมืองฮำนอย ทะเลสำบแห่งนีม้ ีตำนำนกล่ำวว่ำ

ในสมัยที่เวียดนำมทำสงครำม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนำมได้ สงครำมมำเป็ นเวลำนำน แต่ยังไม่สำมำรถเอำชนะ
ทหำรจำกจีนได้ สกั ที ทำให้ เกิดควำมท้ อแท้ พระทัย เมื่อได้ มำล่องเรื อที่ทะเลสำบแห่งนี ้ ได้ มีปฎิหำรย์ เต่ำขนำดใหญ่ตวั หนึ่ง
ได้ รับดำบวิเศษมำให้ พระองค์ เพื่อ ทำสงครำมกับประเทศจี น หลังจำกที่ พระองค์ได้ รับดำบมำนัน้ พระองค์ได้ กลับไปทำ
สงครำม อีกครัง้ และได้ รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้ บ้ ำนสงบสุข เมื่อเสร็ จศึกสงครำมแล้ ว พระองค์ ได้ นำดำบมำคืน ณ
ทะเลสำบแห่งนี ้

ค่า

นำชม วัดหงอกเซิน วัดโบรำณ ภำยในประกอบด้ วย ศาลเจ้ าโบราณ และ เต่ำสต๊ ำฟ ขนำดใหญ่ ซึ่งมีควำมเชื่อว่ำ เต่ำตัวนี ้
คือเต่ำศักดิส์ ทิ ธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อำศัยอยู่ในทะเลสำบแห่งนี ้มำเป็ นเวลำช้ ำนำน
จำกนันให้
้ ท่ำนอิสระช้ อปปิ ง้ ณ ถนน 36 สายเก่ า แหล่งขำยของที่ระลึกและสินค้ ำพื ้นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของกรุงฮำนอย ทัง้ ของ
ที่ระลึก ของกิน ของใช้ อำทิ หมวกงอบญวน ภำพเขียน กระเป๋ ำก็อปปี ้
ยี่ห้อต่ำงๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้ ำ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนันชมกำรแสดง
้
ระบาตุ๊กตาหุ่นกระบอกนา้
ศิลปกรรมประจำชำติ เอกลักษณ์ ของประเทศเวียดนำม และมีแห่งเดียว
ในโลก ชมควำมสำมำรถในกำรเชิ ด หุ่ น กระบอก (เชิ ด จำกในน ำ้
ผสมผสำนกับเสียงบรรเลงของเครื่ องดนตรี เวียดนำมและพำกย์สดๆ ของ
คณะละคร)
 นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง
เช้ ำ

เที่ยง

ค่ำ

วันที่สาม
เช้ ำ

ฮาลอง – ลาวไก - ตลาดก๊ อกเหลียว COCLEU - ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ จังหวัดลำวไก โดยรถบัสปรั บอำกำศ ชมสินค้ ำและช้ อปปิ ง้ เขตเศรษฐกิจชำยแดน เวียดนำม-จีน ณ
ตลาด ก๊ อกเหลียว COCLEU
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทำงสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็ นอำเภอหนึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัดลำวไก ใช้ เวลำใน
กำรเดินทำงประมำณ 5 ชัว่ โมง เมืองซำปำ ตังอยู
้ ่สงู กว่ำระดับน ้ำทะเลประมำณ
1500 เมตร จำกนันน
้ ำชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้ำนชำวเขำ
เผ่ำม้ งดำ ชมวิถีชีวติ ควำมเป็ นอยู่ของชำวเขำในหมูบ่ ้ ำนนี ้ ชมแปลงนำข้ ำวแบบ
ขันบั
้ นได ที่สวยงำมกว้ ำงสุดตำ โดยเรำจะใช้ เวลำประมำณ 1 ชม. ในกำรเดิน
เท้ ำเยี่ยมชมหมูบ่ ้ ำน รวมระยะทำงประมำณ 3 กม.
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า
เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน - ภูเขาห่ ามโหร่ ง - ฮานอย
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนนัง่ กระเช้ ำไฟฟ้ำสู่ ยอดเขาฟานซีปัน เป็ นยอดเขำที่สงู ที่สดุ ในเวียดนำมและในอินโดจีน ด้ วยควำมสูงจำก
ระดับน ้ำทะเล 3,143 เมตร จึงได้ รับกำรกล่ำวขำนว่ำ “หลังคำแห่งอินโดจีน” ซึ่งกระเช้ ำไฟฟ้ำสำมำรถนัง่ ได้ ถึง 30 คน ใช้ เวลำ
เดินทำงประมำณ 20 นำที (รวมค่ ากระเช้ าใหญ่ แต่ ไม่ รวมค่ ารถราง)

นำท่ำนสัมผัส ภูห่ามโหร่ ง ชมซำปำในมุมสูง จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในซำปำ ชมทัศนียภำพของเมืองซำปำรอบด้ ำนรำยล้ อมไป
ด้ วยเทือกเขำ และ เทือกเขำเหล่ำนี ้ก็ได้ ทอดยำวมำจำกมณฑลยูนนำนในประเทศจีน และ จะมียอดเขำที่สงู โดดเด่นที่สดุ ใน
บรรดำยอดอื่นๆคือ ฟำนซีปัน ของเทือกเขำหว่ำงเหลี่ยนเซินนี ้ นับว่ำเป็ นยอดเขำที่สงู ที่สดุ ในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร
ในสวนซำปำ มีทงสวนกล้
ั้
วยไม้ และดอกไม้

เที่ยง
ค่ำ
วันที่ส่ ี
เช้ ำ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนันเดิ
้ นทำงสู่ กรุงฮานอย โดยรถบัสปรับอำกำศ ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชม.
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทาเนียบประธานาธิบดี – บ้ านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสา
เดียว – พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊ วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำน เดินทำงสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลำนกว้ ำงที่ประธำนำธิบดีโฮจิมนิ ห์ได้ อ่ำนคำประกำศอิสรภำพของเวียดนำมพ้ นจำกฝรั่งเศส
เมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจำกเวียดนำมตกเป็ นเมืองขึ ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นำท่ำนคำรำวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
(ห้ ามถ่ ายรูป!! สุสำนประธำนำธิบดีโฮจิมนิ ห์ จะปิ ดบริกำรทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดำห์ และ จะปิ ดบริ กำรตังแต่
้ วนั ที่ 4
กันยำยน – 4 ธันวำคม 2560 ซึ่งลูกค้ ำสำมำรถถ่ำยรูปบริเวณด้ ำนนอก) วีรบุรุษตลอดกำลของชำวเวียดนำม ผู้ที่รวมเวียดนำม
เป็ นประเทศ และยังเป็ นผู้ประกำศเอกรำชให้ กบั ประเทศเวียดนำมภำยในสุสำนบรรจุศพท่ำนประธำนำธิบดี ซึ่งได้ ทำกำรเก็บ
รั กษำศพไว้ เป็ นอย่ำงดีไม่ให้ เน่ำเปื่ อ ย โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ ดูแลไว้ อ ย่ำงเข้ มงวด ชม ทาเนี ยบประธานาธิบดี ที่ ทำงรั ฐ บำล
เวียดนำมสร้ ำงให้ ท่ำนโฮจิมนิ ห์ แต่ท่ำนไม่อยู่ แต่ท่ำนเลือกที่จะอยู่บ้ำนไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี ้ จึง
เป็ นสถำนที่รับแขกบ้ ำนแขกเมืองแทน

จำกนันเข้
้ ำชม บ้ านพักลุงโฮ ที่สร้ ำงด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ ง ยกพื ้นสูงมีใต้ ถุนเหมือนบ้ ำนไทยสมัยก่อน เป็ นที่พกั ผ่อนและต้ อนรับแขก
ชันบนเป็
้
นห้ องทำงำนและห้ องนอน จำกนันชม
้ วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตังอยู
้ ่กลำงสระบัว วัดแห่งนี ้ สร้ ำงขึ ้นเพื่อ
ถวำยเป็ นพุทธบูช ำให้ แก่ เจ้ ำแม่กวนอิม โดยตำนำนได้ กล่ำวว่ำ ได้ มีกษัตริ ย์องค์หนึ่งอยำกได้ พระโอรสมำกและรอมำเป็ น
เวลำนำนยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึ่งได้ สบุ นิ เห็นพระโพธิสตั ว์กวนอิมได้ มำปรำกฎที่สระดอกบัวและได้ ประธำนโอรสให้ กับ
พระองค์ สมใจจึงได้ สร้ ำงวัดแห่งนี ้ขึ ้นกลำงสระบัวเพื่อเป็ นกำรขอบคุณพระโพธิสตั ว์กวนอิม

จำกนันเข้
้ ำชม พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมินห์ ซึ่งจัดแสดงชีวประวัตขิ องลุงโฮตังแต่
้ เด็กจนโต จนกระทั่งตำย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN )
นำชม วิหารวรรณกรรม วัดโบรำณซึ่งมีประวัติควำมเป็ นมำยำวนำนนับร้ อยปี และเป็ น
มหำวิทยำลัยแห่งแรก อี กทังยั
้ งเป็ นสถำนที่ ใช้ สอบ จ้ องวน ในสมัยโบรำณ จำกนัน้ ชม
วัดเฉินก๊ วก เป็ น วัดจี นที่ มีควำมเก่ำแก่และมีควำมสำคัญ กับประชำชนชำวเวียดนำมเป็ น
อย่ำงมำกตังอยู
้ ่ใจกลำงเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสำบที่สวยงำมและใหญ่
ที่สดุ ในเมืองฮำนอย ภำยในวัดมีต้นมหำโพธิ์ที่นำมำ จำกประเทศอินเดีย และเจดีย์หลำยชัน้
สำหรับไหว้ พระเพื่อควำมเป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ

เที่ยง

20.20 น.
22.20 น.

ออกเดินทำงกลับ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL185
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจในกำรในบริกำร


วันเดินทาง
10-13 ส.ค.61
12-15 ต.ค.61
21-24 ต.ค.61

อัตราค่ าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักห้ องละ 2-3 ท่าน)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
13,900 บาท
13,900 บาท
12,900 บาท

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

2,700 บาท

ในกรณีท่ ผี ้ ูโดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทาการจองไว้ กับทาง
บริษัทฯ กรุณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

อัตรานีร้ วม
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ดอนเมือง–ฮำนอย–ดอนเมือง โดยสำยกำรบิน
ไทยไลอ้ อนแอร์ (SL)
 ค่ำที่พกั โรงแรมที่ระบุในรำยกำรระดับ 3 ดำว หรื อเทียบเท่ำ รวมทังสิ
้ ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่ำน/ห้ อง)
 ค่ำอำหำรครบทุกมื ้อตลอดรำยกำร
 ค่ำโค้ ชปรับอำกำศรถรับ-ส่งสนำมบิน และ รำยกำรทัวร์ ตลอดรำยกำร
 อัตรำค่ำเข้ ำชมสถำนที่ที่ระบุไว้ ในรำยกำร
 ประกันภัยในกำรเดินทำง ในกรณีที่ เสียชีวติ เนื่องจำกอุบตั เิ หตุ จะคุ้มครองเป็ นจำนวนเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท
(คุ้มครอง ผู้เอำประกันภัย อำยุระหว่ำง 6-75 ปี ในกรณีที่ผ้ เู อำประกันภัยอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี หรื อ ระหว่ำง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวน
เงินเอำประกันภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอำประกันภัยอำยุสงู กว่ำ 85 ปี ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอำหำรเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วำ่ ”อำหำรเป็ นพิษเท่ำนัน”)
้
 ค่ำระวำงน ้ำหนัก 20 กิโลกรัม
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7 % และ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
 ทิปมัคคุเทศก์ท้อ งถิ่น 3 USD/วัน, พนักงำนขับรถ 2 USD/วัน, พนักงำนโรงแรม, ร้ ำนอำหำร, ทิปหัวหน้ ำทัวร์ จำกเมือ งไทย 3 USD/วัน
(สำหรับหัวหน้ ำทัวร์ ตำมแต่ควำมพอใจในกำรให้ บริกำรของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ) ฯลฯ
 ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว หรื อ ค่ำใช้ จ่ำยอื่น ที่ ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม เช่น ค่ำธรรมเนียมหนังสือ เดินทำง , ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ อ งดื่มที่ สงั่ เพิ่ม, ค่ำ
น ้ำหนักกระเป๋ ำที่เกินกว่ำทำงสำยกำรบินกำหนด, ค่ำรักษำพยำบำล กรณี ที่เกิดจำกกำรเจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว , ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรื อ
ของมีคำ่ ที่สญ
ู หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้ น
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับรำคำขึ ้น
เงื่อนไขการจองทัวร์
 งวดที่ 1 กรุณำวำงเงินมัดจำในกำรสำรองที่นงั่ ท่ำนละ 5,000 บำท (หลังจำกที่ได้ ทำกำรจองภำยใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้ รับค่ำ
มัดจำแล้ วเท่ำนัน้
 งวดที่ 2 ชำระค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือทังหมด
้
14 วันก่อนกำรเดินทำง
กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจำกวำงเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ วันนัน้ ที่ไม่สำมำรถ คืนเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน , ค่ำวีซ่ำ,
ค่ำมัดจำห้ องพัก เป็ นต้ น)
 ยกเลิกหลังจำกจ่ำยเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทังหมดในทุ
้
กกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษัทจะทำเรื่ อง ยื่นเอกสำรไปยังสำยกำรบิน ,
โรงแรม และในทุกๆกำรให้ บริกำร เพื่อให้ พจิ ำรณำอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อำจจะต้ องใช้ ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร ซึ่งไม่สำมำรถแจ้ งได้ ว่ำจะสำมำรถ

คืนเงินได้ ทงหมด
ั้
หรื อ บำงส่วน เพรำะ จะขึ ้นอยู่กบั กำรพิจำรณำและตัดสินใจ ของ สำยกำรบิน , โรงแรม และในทุกๆกำรให้ บริ กำรอื่นๆ เป็ น
สำคัญ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
 ทำงบริษัทได้ สำรองที่นงั่ พร้ อมชำระเงินมัดจำค่ำตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้ วยสำเหตุใด ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์กำร
เรี ยกเก็บค่ำมัดจำตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคำ่ ใช้ จ่ำย ประมำณ 2,000–5,000 บำท แล้ วแต่สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง
 หำกตั๋วเครื่ องบินทำกำรออกแล้ ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ ค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ เกิดขึน้ จริ ง และรอ
Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้ เวลำประมำณ 3-6 เดือนเป็ นอย่ำงน้ อย
 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทำงออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตำมที่สำยกำรบินกำหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มี
ร่ ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อ ย่ำงรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ อ งบินมีปัญ หำ เช่น สำมำรถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นำ้ หนักประมำณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหำทำงด้ ำนสุขภำพและร่ำงกำยและอำนำจในกำรให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กับทำงเจ้ ำหน้ ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอน
เวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และ
ห้ องพักแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) ห้ องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ตดิ กันและบำงโรงแรมอำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้ เป็ น 1
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
 กรณี ที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่ำโรงแรมสูงขึ ้นมำกและห้ อ งพักในเมือ งเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำร
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ำยเมืองเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
 โรงแรมในเวียดนำมมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอำจเป็ นห้ องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำงอำบนำ้ ซึ่งขึ ้นอยู่
กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกันด้ วย
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หำกท่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทำงพร้ อมสมำชิกในครอบครัวที่ต้องได้ รับกำรดูแลเป็ นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และ
ผู้สงู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่ำนและครอบครัวต้ องให้ กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ ำทัวร์ มีควำมจำเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หำย สูญเสียหรื อได้ รับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ ำทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุด
งำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้ บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อ ถูกปฏิเสธกำรเข้ ำประเทศไม่ว่ำใน
กรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 เมื่อท่ำนได้ ชำระเงินมัดจำหรื อทังหมด
้
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษัทฯ ทำงบริ ษัทฯ จะขอถือ
ว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ
 กำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อควำมเหมำะสม ทังนี
้ ้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนควำมปลอดภัยของคณะ
ผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ
 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธเข้ ำเมือง โดยด่ำนตรวจคนเข้ ำเมืองประเทศไทยและเวียดนำม
 สำหรับ ผู้โดยสำร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่ำงด้ ำว ผู้โดยสำรต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสำร (VISA) หรื อ กำรแจ้ งเข้ ำแจ้ ง
ออกประเทศไทยเอง ทำงบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่ำนตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศไทยปฏิ เสธในกำร เข้ ำและออกจำก
ประเทศ
 กำรท่องเที่ยวประเทศเวียดนำมนันจะต้
้ องมีกำรเข้ ำชมสินค้ ำของทำงรัฐบำล เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวดังกล่ำว คือ ร้ ำนยำ ร้ ำนไม้ ไผ่,
ร้ ำนมะพร้ ำว, ร้ ำนขนม เป็ นต้ น หำกท่ำนใดไม่เข้ ำร้ ำนดังกล่ำวจะต้ อ งจ่ำยค่ำทัวร์ เพิ่ม ทำงบริ ษัทฯ จะขอถือว่ำท่ ำนรับทรำบและยอมรั บ
เงื่อนไขดังกล่ำวแล้ ว
 ขอสงวนสิทธิ รำคำพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทำง 20 ท่ำนขึ ้นไป ออกเดินทำงได้ แน่นอน ถ้ ำจำนวนผู้เดินทำง 15 - 20 ท่ำน ทำงบริ ษัทฯ
ออกเดินทำง แต่จะไม่มีหวั หน้ ำทัวร์ จำกเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้ วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พดู ภำษำไทยได้ คอยรับที่สนำมบินเวียดนำม และ จะ
คอยบริกำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงที่ประเทศเวียดนำมเป็ นอย่ำงดี แต่ถ้ำต่ำกว่ำ 15 ท่ำน ทำงบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรุ๊ป
นัน้

หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **

