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อ

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินไลอ้อนแอร์.
วันแรก กรุงเทพฯ
-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริน๋ ก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
 (-/กลางวัน/เย็น)
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05.00 น. พร้อมกันที่

สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 7
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
07.10น.
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเทีย่ วบิน SL 180
หมายเหตุ เนื่องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ
Randomไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่สามารถ
เลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
09.05 น. เดินทางถึง
สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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 Lakes มีถนนหนทางทีร่ ่มรื่นด้วยต้นไม้
ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ทีง่ ดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอิน
โดจีน ปัจจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให ้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่หเ์ มือง
หลวงแห่งนี้อย่างไม่เสือ่ มคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ
1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้
ยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส ตึก อาคารทีส่ าคัญต่างๆ ยังคงเป็ นการ
ก่อสร้าง สไตล์ ฝรัง่ เศส ต้นไม้สองขา้ งทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก พาท่านเทีย่ วชม ทะเลสาบตะวันตก
ทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของฮานอย สักการะ วัดเตริน๋ ก๊วก วัดเก่าแก่ของชาวพุทธทีเ่ คยรุ่งโรจน์ในอดีต วัดนี้เป็ นเกาะเล็กๆ ริม
ทะเลสาบ จากนัน้ พาท่านชม วัดแห่งวรรณกรรมวัดโบราณ ซึ่งมีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานนับร้อยปี เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
และยังเป็ นสถานทีใ่ ช้สอบจ้องวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ ายหินประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่านเป็ น จ้องวน และยังมี
ศาลเทพเจ้าขงจือ๊ และสานุศิษย์
นาท่านเดินทางสู่
อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รบั สมญานามว่า “กุย้ หลินเวียดนาม” ให ้ท่านชมทัศนียภาพและชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาว
เวียดนาม นาท่านเดินทางต่อไปยัง อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 กม.ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 3.50 ชม.
คํา่
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ ง Night Market เมืองฮาลองซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมของฝากของที่
ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานาท่านเข ้าทีพ่ กั NEWSTAR HOTEL 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถํ้านางฟ้ า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซินชมระบําโชว์ห่นุ กระบอกนํ้ า
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพือ่ ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติทส่ี รรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮา
ลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วย
ภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทัง้ เกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯนาท่าน ชมถํ้า
นางฟ้ าชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถา้ แห่งนี้เพิง่ ถูกค้นพบเมือ่ ไม่นานมานี้ได้มีการประดับ
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แสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถา้ ซึ่งบรรยากาศภายในถา้ ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติทเ่ี สริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีท่ี
ลงตัวทาให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทัง้ รูปมังกรเสาคา้ ฟ้ าพระพุทธรูปศิวลึงค์นาท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่าเป็ น
สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็ นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้าเข ้าหากันคล ้ายๆกับไก่หรือนกแล ้วแต่จนิ ตนาการของแต่ละ
ท่าน

บริการอาหารกลางวันบนเรือ ณ ภัตตาคารเมนู ซีฟด+ไวน์
ู๊
แดง DALAT *เป็ นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม*
ถึงท่าเรือฮาลองนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย (4 ชัว่ โมง)ระหว่างทางแวะชมศูนย์หตั ถกรรมของคนพิการเลือกซื้อสินค้าที่
ระลึกและสินค้าพื้นเมืองมากมายเป็ นการอุดหนุนช่วยเหลือผูพ้ กิ ารเหล่านี้
จากนัน้
ถึงฮานอยนาทุกท่านขา้ มสะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและ
เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซ่งึ มีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คอื เต่าศักดิ์สทิ ธิ์ 1 ใน 2 ตัวทีอ่ าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ นเวลาช้านานจากนัน้
ชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยนาท่านชมการแสดงหุน่ กระบอกนํ้า
ซึ่งเป็ นศิลปะพื้นบ้านทีม่ ชี ่อื เสียงท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาค
ภูมใิ จในความเป็ นธรรมชาติและวิถชี าวบา้ นเช่นการเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยวพืชผลการ
ตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอกนา้ ทัง้ สิ้น
คํา่
บริการอาหารเย็นที่หอ้ งอาหารณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเขา้ ทีพ่ กั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
เที่ยง
บ่าย

วันที่สาม

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทําเนี ยบประธานาธิบดี-วัดเจดียเ์ สาเดียว-พิพธิ ภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
 (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะปิ ดบริการทุก
วันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิ ดบริการช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน)
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท้ ร่ี วมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผูป้ ระกาศ
เอกราชให้กบั ประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซ่งึ ได้ทาการเก็บ
รักษาศพไว้เป็ นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื่ อย โดยมีเจ้าหน้าทีด่ ูแล และค่อนข ้างเข ้มงวด
ชมทําเนียบประธานาธิบดีทท่ี างรัฐบาลเวียดนามสร้างให ้ ท่านโฮจิมนิ ห์ แต่ท่านไม่อยู่ท่าน
เลือกทีจ่ ะอยู่บา้ นไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทาเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี้ จึงเป็ นสถานทีร่ บั
แขกบ้านแขกเมืองแทน ชมวัดเจดียเ์ สาเดียววัดรูปทรงดอกบัว ตัง้ อยู่กลางสระบัว วัด
แห่งนี้ สร้างขึ้นเพือ่ ถวายเป็ นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตานานได้กล่าวว่า ได้มี
กษัตริยอ์ งค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอมาเป็ นเวลานาน ยังคงไม่สมหวังสักที
จนคืนหนึ่งได้สุบนิ เห็นพระโพธิสตั ว์กวนอิม มาปรากฏทีส่ ระดอกบัวและได้ประทานโอรส ให ้กับพระองค์ หลังจากนัน้ ไม่นาน
พระองค์ก็ได้มพี ระโอรส สมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ข้นึ กลางกสระบัวเพือ่ เป็ นการขอบคุณพระโพธิสตั ว์กวนอิมชมพิพธิ ภัณฑ์โฮจิ
มินห์ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจาก
รัสเซีย เป็ นสถานทีเ่ ก็บรวมรวบเรื่องราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ ตัง่ แต่เด็ก
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จนกระทัง่ เติบโต และขัน้ ตอนการปฏิวตั ิ และกอบกูเ้ อกราช จนถึงวาระสุดท ้ายของชีวติ
ทีป่ ลดปล่อย ประกาศเอกราชให ้ชาวเวียดนามนาจากนัน้ อิสระช้อปปิ้ งถนน 36 สายมี
สินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋ า เสื้อผ้า รองเท ้า ของทีร่ ะลึกต่างๆ ฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL 185
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื

เที่ยง
20.20 น.
22.20 น.

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

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคา เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน SL
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12 ต.ค.61
19 ต.ค.61

14 ต.ค.61
21 ต.ค.61

25
25

11,900

11,900

10,900

2,500

11,900

11,900

10,900

2,500

2 พ.ย.61
9 พ.ย.61
16 พ.ย.61
23 พ.ย.61
30 พ.ย.61
7 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61
31 ธ.ค.61
4 ม.ค.62
18 ม.ค.62
25 ม.ค.62
1 ก.พ.62
15 ก.พ.62
22 ก.พ.62
1 มี.ค.62
8 มี.ค.62

4 พ.ย.61
11 พ.ย.61
18 พ.ย.61
25 พ.ย.61
2 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61
16 ธ.ค.61
23 ธ.ค.61
2 ม.ค.62
6 ม.ค.62
20 ม.ค.62
27 ม.ค.62
3 ก.พ.62
17 ก.พ.62
24 ก.พ.62
3 มี.ค.62
10 มี.ค.62

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

10,900

10,900

9,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

11,900

11,900

10,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

12,900

12,900

11,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

9,900

9,900

8,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

9,900

9,900

8,900

2,500

9,900

9,900

8,900

2,500
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15 มี.ค.62
22 มี.ค.62

17 มี.ค.62
24 มี.ค.62

25
25

9,900

9,900

8,900

2,500

9,900

9,900

8,900

2,500

อัตราค่าบริการรวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 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,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษทั ฯ

 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ )

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 ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ 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 นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่
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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 ท่านออกตัวภายใน
๋
โดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ 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(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสดุ 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
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 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 ร้านยา,

ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รบั อิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็ นขนาดของ
ตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple
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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 ขึ้นอยู่กบั
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

