ดื่มด่ำกับอำกำศบริส ุทธิ์ ณ เมืองซำปำ
นัง่ กระเช้ำ สยู่ อดเขำฟำนซีปัน ที่ส ูงที่ส ุดในอินโดจีน
คำรำวะส ุสำนล ุงโฮ วีรบ ุร ุษของชำวเวียดนำม
พร้อมชมโชว์หนุ่ กระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก
จ ุใจกับกำรช้อปป้ ิ ง ณ ถนน 36 สำย
** พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN **

วันที่หนึ่ง

กร ุงเทพฯ – ฮำนอย – สะพำนแสงอำทิตย์ – ทะเลสำบคืนดำบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สำยเก่ำ – ชมโชว์ระบำตกุ๊ ตำหนุ่ กระบอกน้ำ

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 สำยกำรบิ น THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ กร ุงฮำนอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
ถึง สนำมบิ นนอยไบ กร ุงฮำนอย หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านข้าม สะพำนแสงอำทิ ตย์ ชม ทะเลสำบคื นดำบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่ งนี้มี
ตานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทาสงคราม สูร้ บกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็ น
เวลานาน แต่ยั งไม่ส ามารถเอาชนะทหารจากจีน ได้สัก ที ทาให้เกิด ความท้อแท้พ ระทัย เมื่อได้ม าล่อ งเรือ ที่
ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศ
จีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทาสงคราม อีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศ
จีน ทาให้บา้ นสงบสุข เมือ่ เสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

07.10 น.
09.05 น.
เที่ยง

นาชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศำลเจ้ำโบรำณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความ
เชือ่ ว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิส์ ทิ ธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนีม้ าเป็ นเวลาช้านาน
จากนัน้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ถนน 36 สำยเก่ำ แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของกรุง
ฮานอย ทั้ ง ของที่ ร ะลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขีย น กระเป๋ าก็ อ ปปี้ ยี่ ห้อ ต่า งๆ เช่น
Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนัน้ ชมการแสดง ระบำตกุ๊ ตำหนุ่ กระบอกน้ำ
ศิลปกรรมประจาชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น
กระบอก (เชิดจากในนา้ ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร)
 นาท่านเข้าสูท่ ี่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ

วันที่สอง

ฮำลอง – ลำวไก - ตลำดก๊อกเหลียว COCLEU - ซำปำ – หมู่บำ้ นชำวเขำ Cat Cat Village

เช้า

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านออกเดิน ทางสู่ จังหวั ด ลาวไก โดยรถบั สปรั บ อากาศ ชมสิน ค้า และช้อ ปปิ้ งเขตเศรษฐกิจ ชายแดน
เวียดนาม-จีน ณ ตลำด ก๊อกเหลียว COCLEU
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ออกเดิน ทางสู่ เมื องซำปำ ซึ่งเป็ นอาเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวั ด
ลาวไก ใช้เวลาในการเดิน ทางประมาณ 5 ชัว่ โมง เมื อ งซาปา
ตัง้ อยู่สงู กว่าระดับนา้ ทะเลประมาณ 1500 เมตร จากนั้นนาชม
หมู่บ้ำ นชำวเขำ Cat Cat Village หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชม
วิถีชวี ิตความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้ นนี้ ชมแปลงนาข้าวแบบ
ขัน้ บันได ที่สวยงามกว้างสุดตา โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
ในการเดินเท้าเยี่ยมชมหมูบ่ า้ น รวมระยะทางประมาณ 3 กม.
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 นาท่านเข้าสูท่ ี่พัก HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ

เที่ยง

คา่

วันที่สำม

เมืองซำปำ – ยอดเขำฟำนซีปัน - ภูเขำห่ำมโหร่ง - ฮำนอย

เช้า

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ าสู่ ยอดเขำฟำนซีปัน เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในเวียดนามและในอินโดจีน ด้วยความสูง
จากระดับนา้ ทะเล 3,143 เมตร จึงได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” ซึ่งกระเช้าไฟฟ้ าสามารถนัง่
ได้ถึง 30 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที (รวมค่ากระเช้าใหญ่ แต่ไม่รวมค่ารถราง)

เที่ยง
คา่

นาท่านสัมผัส ภ ูห่ำมโหร่ง ชมซาปาในมุมสูง จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้าน
รายล้อมไปด้วยเทือกเขา และ เทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ จะมียอด
เขาที่สงู โดดเด่นที่สดุ ในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน ของเทือกเขาหว่างเหลี่ย นเซินนี้ นับว่าเป็ นยอดเขาที่สงู
ที่สดุ ในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรในสวนซาปา มีทั้งสวนกล้วยไม้ และดอกไม้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนัน้ เดินทางสู่ กร ุงฮำนอย โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 นาท่านเข้าสูท่ ี่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่

ฮำนอย – จัต ุรัสบำดิงห์ – ส ุสำนประธำนำธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธำนำธิบดี
บ้ำนพักล ุงโฮ – วัดเจดียเ์ สำเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหำรวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก
ทะเลสำบตะวันตก – กร ุงเทพฯ

เช้า

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่าน เดินทางสู่ จัต ุรัสบำดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนาม
พ้นจากฝรัง่ เศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึน้ ของฝรัง่ เศสอยู่ถึง 84 ปี นาท่านคาราวะ
ส ุสำนประธำนำธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ำมถ่ำยรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ จะปิ ดบริการทุกวันจันทร์ และ
ศุกร์ของสัปดาห์ และ จะปิ ดบริการตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน – 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งลูกค้าสามารถถ่ ายรูป
บริเวณด้านนอก) วีรบุรษุ ตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท้ ี่รวมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผูป้ ระกาศเอก
ราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทาการเก็บรักษาศพไว้เป็ นอย่างดี
ไม่ให้เน่าเปื่ อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดแู ลไว้อย่างเข้มงวด ชม ทำเนียบประธำนำธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้าง
ให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บา้ นไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทาเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี้ จึง
เป็ นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน

จากนัน้ เข้าชม บ้ำนพักล ุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถนุ เหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็ นที่พักผ่อน
และต้อนรับแขก ชั้นบนเป็ นห้องทางานและห้องนอน จากนัน้ ชม วัดเจดียเ์ สำเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตัง้ อยู่
กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึน้ เพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตานานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์
องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็ นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคื นหนึ่งได้สบุ ินเห็นพระโพธิสัตว์
กวนอิมได้มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขนึ้ กลางสระบัว
เพื่อเป็ นการขอบคุณพระโพธิสตั ว์กวนอิม

จากนัน้ เข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งจัดแสดงชีวประวัตขิ องลุงโฮตัง้ แต่เด็กจนโต จนกระทัง่ ตาย

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN )

นาชม วิหำรวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานนับร้อยปี และ
เป็ นมหาวิ ท ยาลัย แห่ งแรก อี ก ทั้ ง ยั งเป็ นสถานที่ ใช้ส อบ จ้อ งวน ในสมัย โบราณ
จากนั้นชม วัดเฉินก๊ว ก เป็ นวัดจีนที่มีค วามเก่าแก่และมีค วามสาคัญกับประชาชน
ชาวเวีย ดนามเป็ นอย่างมากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสำบตะวัน ตก
ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สดุ ในเมืองฮานอย ภายในวัดมีตน้ มหาโพธิท์ ี่นามา จาก
ประเทศอินเดีย และเจดียห์ ลายชัน้ สาหรับไหว้พระเพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ชวี ิต

20.20 น.
22.20 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบิ นที่ SL185
ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการในบริการ

**************************************

อัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทำง

รำคำผูใ้ หญ่
รำคำเด็กเสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่ำน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)

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

13,900 บำท
13,900 บำท
12,900 บำท

รำคำเด็กไม่
เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่ำน)

พักเดียว
เพิ่ม

2,700 บำท

ในกรณีที่ผโ้ ู ดยสำร มีไฟล์ทเดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวัน
เดินทำงที่ท่ำนได้ทำกำรจองไว้กบั ทำงบริษทั ฯ กร ุณำแจ้งให้กบั ทำงเจ้ำหน้ำที่ทรำบ ก่อนกำร
ชำระเงินค่ำตัว๋ ดังกล่ำว ถ้ำเกิดข้อผิดพลำด ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรับผิดชอบท ุกกรณี
อัตรำนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน ไทยไลอ้อ นแอร์
(SL)
 ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิน้ 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตลอดรายการ
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ประกั น ภั ย ในการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ เสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากอุบั ติ เหตุ จะคุ้ม ครองเป็ นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี
หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับเงือ่ นไขของกรมธรรม์ / ส่วนใน
กรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดย
แพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็ นพิษเท่านัน้ ”)

 ค่าระวางนา้ หนัก 20 กิโลกรัม

อัตรำนี้ไม่รวม
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
3 USD/วัน (สาหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็ นสาคัญ) ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ ที่
สัง่ เพิ่ ม , ค่าน้าหนักกระเป๋ าที่ เกิน กว่าทางสายการบิ น ก าหนด, ค่ ารัก ษาพยาบาล กรณี ที่ เกิด จากการเจ็ บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
 ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึน้

เงื่อนไขกำรจองทัวร์
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจาในการสารองที่นงั ่ ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ทาการจองภายใน 3 วัน) และที่นงั ่ จะถูก
ยืนยันเมือ่ ได้รับค่ามัดจาแล้วเท่านัน้
 งวดที่ 2 ชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ วันนั้ น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั จะทาเรื่อง ยื่นเอกสารไป
ยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้ อยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
 ทางบริษทั ได้สารองที่นงั ่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอ
สงวนสิท ธิ์ก ารเรีย กเก็ บ ค่ ามัด จาตัว๋ เครื่อ งบิ น ซึ่ งมีค่ าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้ว แต่สายการบิ น และ
ช่วงเวลาเดินทาง
 หากตัว๋ เครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
 นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องเป็ นผูท้ ี่มรี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉิน
ได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ที่นงั ่ Long leg ขึน้ อยู่
กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
 เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึ ง อาจท า ให้ห้อ งพั ก แบบห้อ งเดี่ ย ว (Single), ห้ อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพั ก แบบ 3 ท่ าน (Triple Room) ห้องพั ก ต่า งประเภทอาจจะไม่ติด กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในเวีย ดนามมีลัก ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้อ งเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัด รัต และไม่มีอ่าง
อาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย


กำรเดินทำงเป็ นครอบครัว
หากท่ า นเดิ น ทางเป็ นครอบครั ว ใหญ่ หรื อ เดิ น ทางพร้อ มสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต ้อ งได้รั บ การดูแ ลเป็ นพิ เศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่าน
และครอบครัว ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่ค ณะ หั วหน้าทัว ร์มีค วาม
จาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมำยเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สญ
ู หาย สูญ เสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหั วหน้าทัว ร์ และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถื อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ
ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 20 ท่านขึน้ ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผูเ้ ดินทาง 15 - 20
ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหั วหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่ น ที่พ ูดภาษาไทยได้
คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตา่ กว่า 15
ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้

หนังสือเดินทำงต้องมีอำย ุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง
และมีหน้ำที่เหลือไว้ประทับตรำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 หน้ำ
** กรณี ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำม **

