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CLASSIC VIETNAM

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์ ห่ นุ กระบอกนํา้ หนึ่งเดียวในโลก
พร้ อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่ าวฮาลอง ลิม้ รสอาหารซีฟ้ ดู บนเรือ

พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์ มาเก็ตฮาลอง

04.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเซีย (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งฮานอย เที่ยวบินที่ FD642 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่ อง
ถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
นําชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึง่ มีประวัติความเป็ นมายาวนานนับร้ อย
ปี และเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทังยั
้ งเป็ นสถานที่ใช้ สอบ จ้ องวน ในสมัย
โบราณ
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตังอยู
้ ่ใน จังหวัดกว่าง
นิงห์ มีพรมแดนร่ วมกับจีนทางทิศเหนื อ ห่างจากกรุ งฮานอยประมาณ 180
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ ชปรับอากาศ (ระหว่างการ
เดินทางแวะร้ านค้ าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรื อเลื อกซื ้อของที่ระลึกจาก
ทางร้ านค้ า)
 รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ให้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ ณ ตลาดไนท์ มาเก็ตฮาลอง สินค้ าพื ้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋ า ไม้ หอมแกะสลัก
เสื ้อผ้ า เสื ้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรื อสินค้ าพื ้นเมืองต่างๆ มากมาย
 นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่ า

07.00 น.
08.45 น.

เที่ยง

คํ่า

วันที่สอง
เช้ า
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ฮาลอง – ชมถํา้ นางฟ้ า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน
36 สายเก่ า – ชมโชว์ ระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา้
 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ ของ
อ่ าวฮาลอง ที่สรรค์สร้ างด้ วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทําให้ ได้ รับการขึ ้นทะเบียน เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไ ด้ แต่งแต้ มด้ วยภูเขาหินปูน
มากมาย รู ปร่ างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้ อนเรี ยงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ ชมความ
งามของเกาะแก่งต่างๆ ทังเกาะหมา
้
เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลักษณะทัว่ ไป

นําท่าน ชมถํา้ นางฟ้ า หรื อ ถํา้ สวรรค์ ชมหินงอกหินย้ อยมากมาย ล้ วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถํ ้าแห่ง
นีเ้ พิ่งถูกค้ นพบเมื่อไม่นานมานี ้ ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถํ า้ บรรยากาศภายในถํ า้ ท่านจะ
สัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริ มเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทํ าให้ เกิดจิ นตนาการรู ปร่ างต่างๆ
มากมาย ทังรู้ ปมังกร เสาคํ ้าฟ้าทัง้ 4 เสา รู ปปี กอินทรี รู ปนางฟ้า รู ปคูร่ ักหนุ่มสาว พระพุทธรู ป ฯลฯ

เที่ยง

 รั บประทานอาหารกลางวันบนเรื อ (อาหารทะเล)
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งฮานอย นําท่านข้ าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง
เมืองฮานอย ทะเลสาบแห่ งนี ม้ ีตํานานกล่าวว่า ในสมัย ที่ เวียดนามทํ าสงคราม สู้ร บกับ ประเทศจี น กษั ต ริ ย์ แห่ ง
เวียดนามได้ สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้ สกั ที ทําให้ เกิดความท้ อแท้ พระทัย
เมื่อได้ มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี ้ ได้ มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตวั หนึง่ ได้ รับดาบวิเศษมาให้ พระองค์ เพื่อทําสงคราม
กับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ ได้ รับดาบมานัน้ พระองค์ ได้ กลับไปทําสงคราม อีกครั ง้ และได้ รับชัยชนะเหนื อ
ประเทศจีน ทําให้ บ้านสงบสุข เมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้ ว พระองค์ได้ นําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี ้
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นําชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้ วย ศาลเจ้ าโบราณ และ เต่าสต๊ าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า
เต่าตัวนี ้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี ้มาเป็ นเวลาช้ านาน

คํ่า

จากนัน้ ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ณ ถนน 36 สายเก่ า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้ าพืน้ เมืองที่ใหญ่ ที่สุ ดของกรุ ง
ฮานอย ทั ง้ ของที่ ร ะลึ ก ของกิ น ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน
ภาพเขี ย น กระเป๋ าก็ อปปี ้ ยี่ ห้ อ ต่างๆ เช่ น Samsonite, Kipling,
Roxy, Billabong รองเท้ า
 รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนันชมการแสดง
้
ระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา้
ศิลปกรรมประจํ าชาติ เอกลักษณ์ ของประเทศเวียดนาม และมีแห่ง
เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิ ดหุ่นกระบอก (เชิ ดจากในนํ า้ ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่ องดนตรี
เวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร)
 นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทําเนียบประธานาธิบดี – บ้ านพักลุงโฮ –
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมินห์ – วัดเฉินก๊ วก – ทะเลสาบตะวันตก กรุงเทพฯ

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้ างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้ อา่ นคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้ นจาก
ฝรั่ ง เศสเมื่ อ 2 ก.ย.2488 หลัง จากเวี ย ดนามตกเป็ น เมื องขึ น้ ของฝรั่ ง เศสอยู่ ถึ ง 84 ปี นํ า ท่ า นคาราวะ สุ ส าน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ ามถ่ ายรู ป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิ ดบริ การทุกวันจันทร์ และ ศุกร์
ของสัปดาห์ และ จะปิ ดบริ การตัง้ แต่วนั ที่ 04 กันยายน – 04 ธันวาคม 2560 ซึง่ ลูกค้ าสามารถถ่ายรู ปบริ เวณด้ าน
นอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผู้ประกาศเอกราชให้ กบั ประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิ บดี ซึ่งได้ ทําการเก็บรั กษาศพไว้ เป็ นอย่างดีไม่ ให้ เน่าเปื่ อย โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลไว้ อย่างเข้ มงวด ชม ทําเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้ างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่
อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึง่ อยู่หลังทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งนี ้ จึงเป็ นสถานที่รับแขกบ้ านแขกเมือง
แทน
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จากนัน้ เข้ าชม บ้ านพักลุ งโฮ ที่สร้ างด้ วยไม้ ทงั ้ หลัง ยกพืน้ สูงมีใต้ ถุนเหมือนบ้ านไทยสมัยก่อน เป็ นที่พักผ่อนและ
ต้ อนรับแขก ชันบนเป็
้
นห้ องทํางานและห้ องนอน จากนันชม
้ วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรู ปทรงดอกบัว ตังอยู
้ ่กลางสระบัว
วัดแห่งนี ้ สร้ างขึ ้นเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาให้ แก่ เจ้ าแม่กวนอิม โดยตํานานได้ กล่าวว่า ได้ มีกษัตริ ย์องค์หนึ่งอยากได้
พระโอรสมากและรอมาเป็ นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึ่งได้ สบุ ินเห็นพระโพธิสตั ว์กวนอิมได้ มาปรากฎที่
สระดอกบัวและได้ ประธานโอรสให้ กับพระองค์ สมใจจึงได้ สร้ างวัดแห่งนีข้ ึน้ กลางสระบัวเพื่อเป็ นการขอบ คุณพระ
โพธิสตั ว์กวนอิม

เที่ยง

20.50 น.
22.45 น.

จากนันเข้
้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ โฮจิมินห์ ซึง่ จัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตังแต่
้ เด็กจนโต จนกระทัง่ ตาย
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN )
จากนันชม
้ วัดเฉินก๊ วก เป็ นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสําคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็ นอย่างมากตังอยู
้ ่
ใจกลางเมืองและบริ เวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สดุ ในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหา
โพธิ์ที่นํามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชันสํ
้ าหรับไหว้ พระเพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต

ออกเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD645 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริ การ
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

03-05 มี.ค.
10-12 มี.ค.
23-25 มี.ค.
24-26 มี.ค.
06-08 เม.ย.
07-09 เม.ย.
13-15 เม.ย.
14-16 เม.ย.
20-22 เม.ย.
21-23 เม.ย.
27-29 เม.ย.
28-30 เม.ย.
29 เม.ย.-01 พ.ค.
04-06 พ.ค.
05-07 พ.ค.
11-13 พ.ค.
12-14 พ.ค.
18-20 พ.ค.
19-21 พ.ค.
25-27 พ.ค.
26-28 พ.ค.
27-29 พ.ค.
01-03 มิ.ย.
02-04 มิ.ย.

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ราคาเด็กไม่ เสริม
เตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดียวเพิ่ม

8,999 บาท

1,900 บาท

10,900 บาท

1,900 บาท

11,900 บาท

1,900 บาท

8,999 บาท

1,900 บาท

9,500 บาท

1,900 บาท

8,999 บาท

1,900 บาท

9,500 บาท

1,900 บาท

8,999 บาท

1,900 บาท

8,999 บาท

1,900 บาท

ในกรณีท่ ผี ้ ูโดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่
ท่ านได้ ทาํ การจองไว้ กับทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชําระเงินค่ าตั๋ว
ดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรั บผิดชอบทุกกรณี
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อัตรานีร้ วม







ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์ เอเซีย (FD)
ค่าที่พกั โรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า รวมทังสิ
้ ้น 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
ค่าอาหารครบทุกมื ้อตลอดรายการ
ค่าโค้ ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารั กษาพยาบาล
500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผ้ ูเอาประกันภัยอายุตํ่ากว่า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี
คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ น
พิษเท่านัน”)
้
 ค่าระวางนํ ้าหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้ านอาหาร, ทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย 3 USD/
วัน (สําหรับหัวหน้ าทัวร์ ตามแต่ความพอใจในการให้ บริ การของลูกค้ าเป็ นสําคัญ) ฯลฯ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม,
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าที่เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
 ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึน้

เงื่อนไขการจองทัวร์
 งวดที่ 1 กรุ ณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่นงั่ ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ ทําการจองภายใน 3 วัน) และที่นงั่ จะถูกยืนยันเมื่อ
ได้ รับค่ามัดจําแล้ วเท่านัน้
 งวดที่ 2 ชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทังหมด
้
14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริ ษัทฯจะคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ วันนัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ,
ค่าวีซา่ , ค่ามัดจําห้ องพัก เป็ นต้ น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดในทุ
้
กกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทําเรื่ อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้ บริ การ เพื่อให้ พิจารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึง่ ไม่สามารถ
แจ้ งได้ วา่ จะสามารถคืนเงินได้ ทงหมด
ั้
หรื อ บางส่วน เพราะ จะขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้ บริ การอื่นๆ เป็ นสําคัญ
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
 ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริ ง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
 นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้ องเป็ น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นํา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกายและอํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double)
และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในเวียดนามมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ น ห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ ้า
ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย

การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก,
และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้ องให้ การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การ
แจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับ ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้ าและออกจากประเทศ
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 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้ านยา
ร้ านไม้ ไผ่, ร้ านมะพร้ าว, ร้ านขนม เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้ า ร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ ้นไป ออกเดินทางได้ แน่นอน ถ้ าจํานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริ ษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้ าทัวร์ จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ ปด้ วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริ การทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็ นอย่างดี แต่ถ้าตํ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริ ษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ ปนัน้

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

