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โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์.
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์.
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วันแรก กรุงเทพฯ

– กรุงฮานอย-โชว์ห่นุ กระบอกนํ้ า

 (เย็น)

12.30น. พร้อมกันที่
สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3Viet Jet Air
(VJ ) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
15.50น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย่ วบิน
VJ902
หมายเหตุ เนื่องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ
Randomไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่
สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
17.40น. เดินทางถึง
สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ทีต่ งั้ อยู่ภาคเหนือ
เป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาท่านเดินทางข ้ามแม่นา้ แดง
แม่นา้ สายลอยฟ้ าทีอ่ ยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม
ทีอ่ อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรัง่ เศส ปัจจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุง
ฮานอยในอดีตได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงทีส่ วยทีส่ ุดในเอเชีย เรียกกันว่า
“Little Parris”เป็ นเมืองหลวงทีไ่ ด้รบั การวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่นา้ ล ้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมี
ทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่อื ว่า City of Lakesมีถนนหนทางทีร่ ่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
โคโลเนียล ทีง่ ดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอินโดจีน ปัจจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให ้นักเดินทางได้
ไปสัมผัสเสน่หเ์ มืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสือ่ มคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี
ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยงั คงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียว
แน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส ตึก อาคารทีส่ าคัญต่างๆ ยังคงเป็ นการ
ก่อสร้าง สไตล์ฝรัง่ เศส ต้นไม้สองขา้ งทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบาย
ตายิ่งนักนาท่านชมการแสดงหุน่ กระบอกนํ้าซึ่งเป็ นศิลปะพื้นบ ้านทีม่ ชี ่อื เสียงท่านจะ
ได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมใิ จในความเป็ นธรรมชาติและวิถี
ชาวบา้ นเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่น
กระบอกนา้ ทัง้ สิ้นจากนัน้ นาท่าน
คํา่
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเขา้ ทีพ่ กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้ นกัต๊ กัต๊ -ชมนํ้ าตกสีเงิน-ตลาดซาปา  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่จงั หวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยังเมืองซาปา ซึ่งเป็ น
อาเภอหนึ่งตัง้ อยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง
โดยประมาณ 5 ชัว่ โมง) ตัง้ อยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเลประมาณ 1500 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ ้านชาวเขาเผ่าม้งดาชมวิถี
ชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้ นนี้และชมแปลงนาข ้าวแบบขัน้ บันได ทีส่ วยงาม
กว้างสุดลูกหูลูกตาจากนัน้ นาท่านเดินทางไปชมนา้ ตก Silver Water Fall (นํ้าตก
ThacBac) นํ้าตกสีเงิน ทีข่ ้นึ ชื่อในเมืองซาปา

เที่ยง
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คํา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีอ่ อกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสสี นั
สมควรแก่เวลานาท่านเขา้ ทีพ่ กั HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้ งถนน 36 สาย
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทีส่ ูงทีส่ ุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้าน
รายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานใน
ประเทศจีน และจะมียอดเขาทีส่ ูงโดดเด่นทีส่ ุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปนั
(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลีย่ นเซินนี้ นับว่าเป็ นยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในแถบอิน
โดจีน สูงถึง 3,143 เมตรนาท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชม
สวนไม้ดอกและสวนหินทีส่ วยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล ้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5ชัว่ โมง)
นาทุกท่านขา้ มสะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบ แวะถ่ายรูปด้านหน้าวัดหงอกเซิน
จากนัน้ ชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
นาท่าน อิสระช้อปปิ้ งถนน 36 สายมีสนิ ค้าราคาถูกใหท้ ่านได้เลือกสรรมากมาย
กระเป๋ า เสื้อผ้า รองเทา้ ของทีร่ ะลึก ต่างๆ ฯลฯ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเขา้ ทีพ่ กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

เที่ยง

คํา่

วันที่ส่ี

ฮานอย –กรุงเทพฯ (เช้า)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน VJ901
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื

12.15น.
14.05น.

........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน บิน VJ
เริ่มเดินทาง
20 ก.ย.61
4 ต.ค.61
11 ต.ค.61

กลับจากเดินทาง จํานวน
23 ก.ย.61
7 ต.ค.61
14 ต.ค.61

24
24
24

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

9,999

9,999

8,999

3,000

10,900

10,900

9,900

3,000

10,900

10,900

9,900

3,000
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18 ต.ค.61
25 ต.ค.61
1 พ.ย.61
8 พ.ย.61
15 พ.ย.61
22 พ.ย.61
29 พ.ย.61
5 ธ.ค.61
6 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61

21 ต.ค.61
28 ต.ค.61
4 พ.ย.61
11 พ.ย.61
18 พ.ย.61
25 พ.ย.61
2 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61
10 ธ.ค.61
16 ธ.ค.61
23 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61
31 ธ.ค.61

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

10,900

10,900

9,900

3,000

10,900

10,900

9,900

3,000

10,900

10,900

9,900

3,000

10,900

10,900

9,900

3,000

10,900

10,900

9,900

3,000

10,900

10,900

9,900

3,000

10,900

10,900

9,900

3,000

11,900

11,900

10,900

3,000

11,900

11,900

10,900

3,000

11,900

11,900

10,900

3,000

11,900

11,900

10,900

3,000

11,900

11,900

10,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ํามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม





ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษทั ฯ

 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ )
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เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณี ท่ี
เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมา
ขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
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 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ อ่ งบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้าน

ยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รบั อิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็ นขนาด
ของตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)
ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิ กันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบนํ้าบางโรงแรมแต่ละชัน้ จะมีเพียงไม่ก่หี อ้ งซึ่ง
ในกรณี มาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ตดิ กันและอาจจะได้คนละชัน้ และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิ ต์ซ่งึ ขึ้นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

