CLASSIC VIETNAM: HANOI-HALONG 3D2N (CS003SL)

CLASSIC VIETNAM

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์ห่นุ กระบอกนา้ หนึ่งเดียวในโลก
พร้ อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่ าวฮาลอง ลิม้ รสอาหารซีฟ้ ดู บนเรือ
พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ SEN
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ ง
กรุ งเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์ มาเก็ตฮาลอง
04.30 น.
07.10 น.
09.05 น.
เที่ยง

ค่ า

คณะพร้ อมกัน ที่ ท่ าอากาศดอนเมือ ง ชัน้ 3 ประตู 7 เคาน์เ ตอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเ จ้ าหน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ คอย
อานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดิ นทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่ อง
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมือง
 รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
นาท่า นเดิ น ทางสู่ ฮาลอง ดิ นแดนแห่งมังกรหลับไหล ตัง้ อยู่ใน จังหวัดกว่ างนิง ห์ มีพ รมแดนร่ วมกับจีน ทางทิศเหนือ ห่ างจาก
กรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ ชปรับอากาศ (ระหว่ างการเดิ นทางแวะร้ า นค้ า
อิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรื อเลือกซื ้อของที่ระลึกจากทางร้ านค้ า)
 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
ให้ ท่ านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ ณ ตลาดไนท์ ม าเก็ ตฮาลอง สิน ค้ า พื น้ เมื องและของที่ ระลึ ก อาทิ กระเป๋ า ไม้ หอมแกะสลัก เสื อ้ ผ้ า
เสื ้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรื อสินค้ าพื น้ เมืองต่ างๆ มากมาย
 นาท่านเข้ าสู่ที่พัก BLUE SKY HOTEL ระดั บ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

ฮาลอง – ล่ องเรื อชมอ่ าวฮาลอง - ชมถา้ นางฟ้ า – ฮานอย –สะพานแสงอาทิ ตย์ – ทะเลสาบคืน ดาบ – วั ด
หงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่ า – ชมโชว์ ระบาตุ๊กตาหุ่นกระบอกนา้

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดิ นทางสู่ ท่าเรื อ เพื่ อล่อ งเรื อชมความงามตามธรรมชาติ เชิญท่ านสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของ อ่ าวฮา
ลอง ที่ สรรค์ สร้ างด้ ว ยความงดงามดังภาพวาดโดยจิ ตกรเอก จนท าให้ ได้ รับการขึ น้ ทะเบียน เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จาก
องค์ การยูเนสโก้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัม ผัสความมหัศ จรรย์ของธรรมชาติ ที่ไ ด้ แต่ งแต้ มด้ วยภูเขาหิ นปูนมากมาย รูปร่ างแปลกตา
นับพันเกาะ สลับซับซ้ อนเรี ย งตัวกัน อย่างสวยงาม ระหว่ างการล่องเรื อ ท่านจะได้ ชมความงามของเกาะแก่งต่ างๆ ทังเกาะหมา
้
เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลักษณะทัว่ ไป

นาท่า น ชมถา้ นางฟ้ า หรื อ ถ า้ สวรรค์ ชมหิน งอกหิ นย้ อ ยมากมาย ล้ วนแต่ สวยงาม และน่า ประทับใจยิ่ งนัก ถ ้าแห่งนี ้เพิ่ งถูก

www.plan-travel.com

E-mail: sv@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

Page 1 of 6

CLASSIC VIETNAM: HANOI-HALONG 3D2N (CS003SL)
ค้ น พบเมื่ อ ไม่ น านมานี ้ ซึ่ ง มีก ารประดับ แสงสี ตามผนัง และมุม ต่ างๆ ในถ า้ บรรยากาศภายในถ า้ ท่ านจ ะสัม ผัสกับ ความ
สวยงาม ตามธรรมชาติ ที่เสริ ม เติ มแต่ งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทาให้ เกิดจิ นตนาการรูปร่ างต่ างๆ มากมาย ทังรู
้ ปมังกร เสาค า้
ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปี กอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ

เที่ยง

ค่ า

 รับประทานอาหารกลางวั นบนเรือ (อาหารทะเล)
จากนัน้ น าท่ านเดิ นทางกลับ ถึ ง กรุง ฮานอย น าท่ านข้ า ม สะพานแสงอาทิต ย์ ชม ทะเลสาบคืน ดาบ ทะเลสาบใจกลาง
เมือ งฮานอย ทะเลสาบแห่งนี ม้ ีต านานกล่า วว่ า ในสมัยที่ เวีย ดนามทาสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษั ตริ ย์แ ห่งเวียดนามได้
สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ ยงั ไม่ สามารถเอาชนะทหารจากจี น ได้ สัก ที ท าให้ เกิด ความท้ อแท้ พ ระทัย เมื่อ ได้ มาล่อ งเรื อ ที่
ทะเลสาบแห่งนี ้ ได้ มีป ฎิหารย์ เต่ า ขนาดใหญ่ ตัวหนึ่ งได้ รั บดาบวิเศษมาให้ พระองค์ เพื่ อทาสงครามกับ ประเทศจี น หลังจากที่
พระองค์ ได้ รับดาบมานัน้ พระองค์ ได้ กลับ ไปทาสงคราม อีกครัง้ และได้ รับ ชัยชนะเหนือประเทศจี น ทาให้ บ้านสงบสุข เมื่อเสร็ จ
ศึ กสงครามแล้ ว พระองค์ ได้ นาดาบมาคื น ณ ทะเลสาบแห่ง นี ้ นาชม วั ดหงอกเซิ น วัด โบราณ ภายในประกอบด้ ว ย ศาลเจ้ า
โบราณ และ เต่ าสต๊ าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่ าตัวนี ้ คื อเต่ า ศักดิ์ สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่ งนี ้มาเป็ น
เวลาช้ านาน

จากนัน้ ให้ ท่ านอิ สระช้ อ ปปิ ง้ ณ ถนน 36 สายเก่ า แหล่ ง ขายของที่
ระลึก และสิ นค้ าพื น้ เมือ งที่ใหญ่ ที่ สุด ของกรุ งฮานอย ทัง้ ของที่ ระลึ ก
ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขี ยน กระเป๋ าก็อ ปปี ้ ยี่ ห้ อ
ต่ า งๆ เช่ น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้ า จากนั น้
ชมการแสดง ระบ าตุ๊ กตาหุ่ น กระบอกน า้ ศิ ลปกรรมประจ าชาติ
เอกลั ก ษณ์ ข องประเทศ เวี ย ด นาม แ ละมี แ ห่ ง เดี ย วในโลก ชม
ความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้าผสมผสานกับ เสียงบรรเลงของเครื่ องดนตรี เวีย ดนามและพากย์สดๆ ของ
คณะละคร)
 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้ าสู่ที่พัก HACINCO HOTEL ระดั บ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า
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วันที่สาม

ฮานอย – จั ตุรั สบาดิ งห์ – สุ สานประธานาธิ บดี โฮจิมิ นห์ – ท าเนี ย บประธานาธิ บดี – บ้ านพัก ลุงโฮ – วั ด
เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉิ นก๊ วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ จัตุรัส บาดิ งห์ ลานกว้ างที่ประธานาธิบดี โฮจิ มินห์ได้ อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้ นจากฝรั่งเศส
เมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวีย ดนามตกเป็ นเมื องขึ น้ ของฝรั่งเศสอยู่ถึ ง 84 ปี นาท่ านคาราวะ สุสานประธานาธิ บ ดี โฮจิมิน ห์
(ห้ า มถ่ า ยรู ป !! สุส านประธานาธิ บ ดี โฮจิ มิ นห์ จะปิ ดบริก ารทุก วั นจั น ทร์ และ ศุ กร์ ข องสัป ดาห์ และ จะปิ ดบริ ก าร
ตัง้ แต่ วนั ที่ 04 กัน ยายน – 04 ธันวาคม 2560 ซึ่งลูก ค้ าสามารถถ่ายรู ปบริ เวณด้ านนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวีย ดนาม ผู้
ที่รวมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผู้ประกาศเอกราชให้ กบั ประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่ ง
ได้ ทาการเก็ บรักษาศพไว้ เป็ น อย่า งดี ไม่ให้ เน่า เปื่ อย โดยมี เจ้ าหน้ าที่ ดูแลไว้ อย่า งเข้ มงวด ชม ทาเนียบประธานาธิ บดี ที่ทาง
รัฐบาลเวี ยดนามสร้ า งให้ ท่านโฮจิ มิน ห์ แต่ ท่า นไม่ อยู่ แต่ ท่ านเลือ กที่จ ะอยู่บ้านไม้ หลัง เล็ก ซึ่ง อยู่ห ลังท าเนี ยบแทน ทาเนีย บ
แห่งนี ้ จึงเป็ นสถานที่รับแขกบ้ านแขกเมืองแทน

จากนัน้ เข้ า ชม บ้ านพัก ลุงโฮ ที่สร้ างด้ ว ยไม้ ท งั ้ หลัง ยกพื น้ สูงมี ใต้ ถนุ เหมือ นบ้ า นไทยสมัยก่ อน เป็ นที่พั กผ่อ นและต้ อนรั บแขก
ชันบนเป็
้
นห้ องทางานและห้ องนอน จากนัน้ ชม วั ดเจดี ย์ เสาเดี ยว วัด รูปทรงดอกบัว ตัง้ อยู่กลางสระบัว วัดแห่ง นี ้ สร้ างขึ น้ เพื่ อ
ถวายเป็ น พุ ทธบูช าให้ แ ก่ เจ้ า แม่ ก วนอิม โดยตานานได้ ก ล่า วว่ า ได้ มี ก ษัต ริ ย์ องค์ ห นึ่ งอยากได้ พระโอรสมากและรอมาเป็ น
เวลานานยังคงไม่สมหวังสักที จนคื นหนึ่งได้ สุบินเห็น พระโพธิสตั ว์ก วนอิม ได้ มาปรากฎที่ สระดอกบัวและได้ ประธานโอรสให้ ก ับ
พระองค์ สมใจจึงได้ สร้ างวัดแห่งนี ้ขึ น้ กลางสระบัวเพื่ อเป็ นการขอบคุณพระโพธิสตั ว์กวนอิม

เที่ยง

จากนัน้ เข้ าชม พิ พิ ธ ภั ณฑ์ โฮจิ มิ น ห์ ซึ่ ง จัด แ สดงชี ว ประวัติ ข องลุง โฮตั ้งแต่ เด็ ก จนโต
จนกระทัง่ ตาย
 รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN )
นาชม วิ ห ารวรรณกรรม วัด โบราณซึ่ งมี ป ระวัติค วามเป็ น มายาวนานนับ ร้ อ ยปี แ ละเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทังยั
้ งเป็ นสถานที่ใช้ สอบ จ้ องวน ในสมัยโบราณ
จากนันชม
้ วั ด เฉิ น ก๊ ว ก เป็ น วัด จี น ที่ มีค วามเก่า แก่แ ละมีค วามสาคั ญ กับ ประชาชนชาว
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เวียดนามเป็ นอย่ างมากตั ง้ อยู่ใจกลางเมือ งและบริ เวณ ทะเลสาบตะวั นตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ ที่สุดในเมือ งฮานอย
ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ที่นามา จากประเทศอินเดี ย และเจดี ย์หลายชันส
้ าหรับไหว้ พระเพื่ อความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต

20.20 น.
22.20 น.

ออกเดิ นทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL185
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิ ภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริ การ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

03-05 ส.ค.61
10-12 ส.ค.61
12-14 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
07-09 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
28-30 ก.ย.61
05-07 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กเสริ มเตียง ราคาเด็กไม่ เสริ มเตียง
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดียวเพิ่ม

8,555 บาท

1,900 บาท

9,999 บาท

1,900 บาท

8,555 บาท

1,900 บาท

8,555 บาท

1,900 บาท

8,555 บาท
9,999 บาท

1,900 บาท
1,900 บาท

ในกรณีท่ ผี ้ โู ดยสาร มีไฟล์ ทเดิ นทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวั นเดิ นทางที่ท่านได้ ทาการจองไว้ กับทาง
บริษัทฯ กรุณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋ วดั งกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี
อัตรานีร้ วม
✓ ค่ าตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน
✓ ค่ าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า รวมทังสิ
้ ้น 2 คื น (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
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✓
✓
✓
✓

ค่ าอาหารครบทุกมื ้อตลอดรายการ
ค่ าโค้ ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
อัตราค่ าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
ประกัน ภัยในการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ เสียชี วิตเนื่อ งจากอุบตั ิ เหตุ จะคุ้ มครองเป็ นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ ารั กษาพยาบาล 500,000 บาท
(คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผ้ เู อาประกันภัย อายุต่ ากว่ า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวน
เงิน เอาประกัน ภัย ทังนี
้ ข้ ึ น้ อยู่ก ับ เงื่อ นไขของกรมธรรม์ / ส่ วนในกรณี ผู้เอาประกัน ภัยอายุสูงกว่ า 85 ปี ทางบริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ใ นการ
คุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิ ษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็ นพิ ษเท่านัน”)
้
✓ ค่ าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรัม
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภาษี มลู ค่ าเพิ่ ม 7 % และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ทิป มัค คุ เ ทศก์ท้ อ งถิ่ น 3 USD/วัน , พนักงานขั บ รถ 2 USD/วัน , พนัก งานโรงแรม, ร้ านอาหาร, ทิ ป หัว หน้ า ทัว ร์ จากเมื อ งไทย 3 USD/วัน
(สาหรับหัวหน้ าทัวร์ ตามแต่ ความพอใจในการให้ บริ การของลูกค้ าเป็ นสาคัญ) ฯลฯ
 ค่ า ใช้ จ่า ยส่ ว นตั ว หรื อ ค่ า ใช้ จ่ ายอื่น ที่ ไม่ ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม เช่ น ค่ าธรรมเนีย มหนังสื อ เดิ นทาง, ค่ า ซัก รี ด , ค่ า เครื่ อ งดื่ ม ที่ สั่ง เพิ่ ม, ค่ า
น ้าหนักกระเป๋ าที่ เกินกว่าทางสายการบิ นกาหนด, ค่ ารัก ษาพยาบาล กรณี ที่เกิ ดจากการเจ็บป่ ว ยจากโรคประจาตัว, ค่ ากระเป๋ าเดิ นทางหรื อ
ของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดิ นทาง เป็ นต้ น
 ค่ าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ น้
เงื่อนไขการจองทัวร์
▪ งวดที่ 1 กรุ ณาวางเงินมัดจาในการสารองที่นงั่ ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ ทาการจองภายใน 3 วัน ) และที่นงั่ จะถูกยื นยัน เมื่อได้ รับค่ า
มัดจาแล้ วเท่านัน้
▪ งวดที่ 2 ชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือทังหมด
้
14 วันก่อนการเดิ นทาง
กรณียกเลิก
• ยกเลิ กหลัง จากวางเงิ นมัดจ า บริ ษัทฯจะคิ ด ค่ าใช้ จ่ายที่เกิด ขึ น้ จริ ง ณ วัน นัน้ ที่ไม่ สามารถ คื นเงิ นได้ (ตัวอย่ างเช่ น ค่ า ตั๋วเครื่ องบิ น , ค่ า วีซ่า ,
ค่ ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็ มจานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคื นเงินทังหมดในทุ
้
กกรณี
• กรณี เจ็บ ป่ ว ย จนไม่ สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้ อ งมีใบรับ รองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับ รอง บ ริ ษัท จะทาเรื่ อง ยื่น เอกสารไปยังสายการบิ น ,
โรงแรม และในทุก ๆการให้ บริ ก าร เพื่ อให้ พิ จารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้ งได้ ว่ าจะสามา รถ
คื นเงิน ได้ ทงหมด
ั้
หรื อ บางส่วน เพราะ จะขึ น้ อยู่กบั การพิ จารณาและตัด สินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุก ๆการให้ บริ การอื่น ๆ เป็ น
สาคัญ
▪
▪
▪

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ั งบนเครื่องบิน
ทางบริ ษั ทได้ สารองที่นั่ง พร้ อมชาระเงินมัด จาค่าตั๋ วเครื่ อ งบินแล้ ว หากท่า นยกเลิกทัว ร์ ไม่ว่ าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ การเรี ยกเก็บ ค่ามั ดจาตั๋ ว
เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ น้ จริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิ น
ใช้ เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่ งที่ Long Leg โดยปกติ อยู่บ ริ เวณทางออกประตูฉุก เฉิน และผู้ ที่จะนั่ ง ต้ องมีคุณ สมบัติ ตรงตามที่ส ายการบินก าหนด เช่น ต้ อ งเป็ นผู้ที่ มีร่ างกายแข็ ง แรง และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบิน มีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนั ก ประมาณ 20 กิโลกรั ม) ไม่ใช่ ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและ
ร่ างกายและอานาจในการให้ ที่นั่ง Long leg ขึ น้ อยู่กับทางเจ้ าหน้ าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น้
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
▪ เนื่ องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้ ห้อ งพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple
Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริ ม
▪ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ น้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม
▪ โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่ มีขนาดกะทัดรั ต และไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึ น้ อยู่กับการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั น้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้ วย
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครั วใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครั วที่ต้องได้ รับการดูแ ลเป็ นพิเ ศษ(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตั ว
ไม่สะดวกในการเดินท่ องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อ กันท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงั ้ หมด

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

หมายเหตุ
บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อ เกิด เหตุจ าเป็ นสุด วิสยั จนไม่ อาจแก้ ไ ขได้ และจะไม่ รับผิ ดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่ สญ
ู หาย สูญเสียหรื อ ได้ รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับ ผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่ น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่ างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ นี เ้ ป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ ด เสร็ จ หากท่ านสละสิทธิ์ การใช้ บริ ก ารใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่ว่า จะเป็ น การชาระผ่านตั วแทนของบริ ษั ทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท ฯ ทางบริ ษัทฯ จ ะขอถื อ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆ
กาหนดการเดิ น ทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่ อความเหมาะสม ทังนี
้ ้ทางบริ ษัท ฯ จะยึ ดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะ
ผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่ านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่ างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การแจ้ งเข้ าแจ้ ง
ออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัท ฯ ทัวร์ จะไม่ รับ ผิ ดชอบในกรณี ที่ ด่ า นตรวจคนเข้ าเมือ งของประเทศไทยปฏิเ สธในการ เข้ า และออกจาก
ประเทศ
การท่องเที่ย วประเทศเวี ยดนามนันจะต้
้
องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรั ฐบาล เพื่ อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่า ว คื อ ร้ านยา ร้ านไม้ ไผ่ ,
ร้ านมะพร้ า ว, ร้ า นขนม เป็ น ต้ น หากท่า นใดไม่ เข้ า ร้ า นดั งกล่ าวจะต้ อ งจ่ ายค่ า ทัว ร์ เ พิ่ ม ทางบริ ษัท ฯ จะขอถือ ว่า ท่ านรับ ทราบและยอมรั บ
เงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
ขอสงวนสิ ทธิ ราคาพิ เศษ สาหรับ จานวนผู้เดิ น ทาง 20 ท่ านขึ น้ ไป ออกเดิ นทางได้ แ น่น อน ถ้ าจานวนผู้เดิ น ทาง 15 - 20 ท่า น ทางบริ ษั ท ฯ
ออกเดิ น ทาง แต่ จะไม่ มีหวั หน้ าทัวร์ จ ากเมือ งไทยไปกับกรุ๊ป ด้ วยแต่ จะมี ไกด์ ท้องถิ่น ที่พู ดภาษาไทยได้ คอยรับ ที่สนามบินเวีย ดนาม และ จะ
คอยบริ ก ารทุกท่า น ตลอดการเดิ นทางที่ประเทศเวีย ดนามเป็ นอย่างดี แต่ ถ้าต่ า กว่า 15 ท่าน ทางบริ ษัท ของสงวนสิทธิไม่อ อกเดิ นทางในกรุ๊ ป
นัน้

หนั งสือเดินทางต้ องมี อายุ เหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นั บจากวันเดินทาง
และมี หน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนั งสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **
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