SWITZERLAND VIETNAM 3D-(SW002SL)

ทัวร์ เวียดนามดี ดี !!
SWITZERLAND VIETNAM 3D
ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน
ดื่มด่ากับอากาศบริ สุทธิ์ ณ เมื องซาปา
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
จุใจกับการช้ อปปิ ้ ง ณ ถนน 36 สาย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ ง

กรุ งเทพฯ – ฮานอย – ซาปา

04.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่ า อากาศดอนเมื อง ชัน้ 3 ประตู 7 สายการบิ น THAI LION AIR (SL) โดยมี เจ้ า หน้ าที่ ข องบริ ษั ทฯ คอย
อานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดิ นทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่ อง
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมือง
 รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดิ น ทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็ นอาเภอหนึ่งตั ง้ อยู่ในจังหวัดลาวไก ใช้ เวลาใน
การเดิ นทางประมาณ 5 ชัว่ โมง เมืองซาปา ตัง้ อยู่สงู กว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร
 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้ าสู่ที่พัก HOA PHONG HOTEL ระดั บ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

07.10 น.
09.05 น.
เที่ยง

ค่ า

วันที่สอง

เมื องซาปา – หมู่ บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ภูเขาห่ ามโหร่ ง – ฮานอย – ถนน 36 สายเก่ า

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาชม หมู่บ้ านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้า นชาวเขาเผ่ าม้ ง ดา ชมวิถีชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี ้ ชมแปลง
นาข้ า วแบบขัน้ บัน ได ที่ สวยงามกว้ างสุดตา โดยเราจะใช้ เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดิ นเท้ าเยี่ย มชมหมู่บ้าน รวมระยะทาง
ประมาณ 3 กม.

เที่ยง

นาท่ านสัมผัส ภู ห่า มโหร่ ง ชมซาปาในมุมสูง จุด ชมวิวที่ สงู ที่สดุ ในซาปา ชมทัศนี ยภาพของเมือ งซาปารอบด้ านรายล้ อ มไป
ด้ วยเทื อกเขา และ เทื อกเขาเหล่ านี ้ก็ไ ด้ ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ จะมีย อดเขาที่สูงโดดเด่ นที่ สดุ ใน
บรรดายอดอื่ นๆคื อ ฟานซีปัน ของเทื อกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี ้ นับว่า เป็ นยอดเขาที่สงู ที่ สดุ ในแถบอิ นโดจี น สูงถึ ง 3,143 เมตร
ในสวนซาปา มีทงสวนกล้
ั้
วยไม้ และดอกไม้
 รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
จากนันเดิ
้ นทางสู่ กรุงฮานอย โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้ เวลาเดิ นทางประมาณ 5 ชม.
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ค่ า

 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ ให้ ท่า นอิสระช้ อปปิ ง้ ณ ถนน 36 สายเก่ า แหล่ง ขายของที่ ระลึ ก
และสินค้ าพื น้ เมื องที่ ใหญ่ ที่สุดของกรุงฮานอย ทัง้ ของที่ร ะลึก ของกิน ของ
ใช้ อาทิ หมวกงอบญ วน ภาพ เขี ยน กระเป๋ าก็ อ ปปี ้ ยี่ ห้ อต่ างๆ เช่ น
Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้ า
 นาท่านเข้ าสู่ที่พัก HACINCO HOTEL ระดั บ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

ฮานอย - จัตุรัส บาดิงห์ – สุส านประธานาธิ บดี โฮจิมิ นห์ – ทาเนี ย บประธานาธิบ ดี – บ้ านพัก ลุงโฮ – วั ด
เจดีย์เสาเดียว – สะพานแสงอาทิ ตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉิ นก๊ วก
– ทะเลสาบตะวันตก – กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เดิ นทางสู่ จัตุ รัสบาดิ ง ห์ ลานกว้ า งที่ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ได้ อ่ านคาประกาศอิสรภาพของเวีย ดนามพ้ นจากฝรั่งเศส
เมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวีย ดนามตกเป็ นเมื องขึ น้ ของฝรั่ งเศสอยู่ถึ ง 84 ปี นาท่ านคาราวะ สุสานประธานาธิ บ ดี โฮจิมิน ห์
(ห้ ามถ่ ายรู ป!! สุสานประธานาธิบ ดี โฮจิมินห์ จะปิ ดบริ การทุกวัน จันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิ ดบริ การตั ง้ แต่ ว ันที่ 4
กันยายน – 4 ธัน วาคม 2560 ซึ่ง ลูกค้ าสามารถถ่ ายรูปบริ เวณด้ า นนอก) วีรบุรุษ ตลอดกาลของชาวเวีย ดนาม ผู้ที่รวมเวียดนาม
เป็ นประเทศ และยังเป็ นผู้ประกาศเอกราชให้ ก ับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ ทาการเก็ บ
รัก ษาศพไว้ เป็ น อย่า งดี ไ ม่ ให้ เ น่ าเปื่ อย โดยมีเ จ้ าหน้ า ที่ ดู แลไว้ อ ย่ า งเข้ ม งวด ชม ท าเนี ย บประธานาธิ บ ดี ที่ท างรัฐ บาล
เวียดนามสร้ างให้ ท่านโฮจิมิน ห์ แต่ ท่ านไม่อ ยู่ แต่ ท่า นเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ ก ซึ่งอยู่หลังท าเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี ้ จึ ง
เป็ 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 ก ผ่อ 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

เที่ ยง

 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN )
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นาท่ านข้ าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคื นดาบ ทะเลสาบใจกลางเมื องฮานอย ทะเลสาบแห่ งนี ม้ ี ตานาน
กล่าวว่ า ในสมัย ที่ เวี ยดนามทาสงคราม สู้รบกับประเทศจี น กษัตริ ย์แห่ งเวี ยดนามได้ สงครามมาเป็ น เวลานาน แต่ย ัง
ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจี นได้ สกั ที ทาให้ เกิดความท้ อแท้ พระทั ย เมื่ อได้ ม าล่องเรื อที่ ทะเลสาบแห่ งนี ้ ได้ มีป ฎิ
หารย์ เต่าขนาดใหญ่ ตวั หนึ่ งได้ รับ ดาบวิ เศษมาให้ พระองค์ เพื่ อทาสงครามกับประเทศจี น หลังจากที่ พระองค์ได้ รั บ
ดาบมานัน้ พระองค์ได้ กลับไปทาสงคราม อีกครั ง้ และได้ รับชัยชนะเหนื อประเทศจี น ทาให้ บ้านสงบสุข เมื่อเสร็ จศึก
สงครามแล้ ว พระองค์ได้ นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่ งนี ้

นาชม วั ดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้ วย ศาลเจ้ าโบราณ และ เต่าสต๊ า ฟ
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่ อว่ า เต่าตัวนี ้ คือเต่าศักดิ์สิ ทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่ อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
แห่ งนี ม้ าเป็ นเวลาช้ านาน นาชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็ น มา
ยาวนานนับร้ อยปี และเป็ นมหาวิ ทยาลัยแห่ งแรก อีก ทัง้ ยังเป็ นสถานที่ ใช้ สอบ จ้ องวน ใน
สมัยโบราณ
จากนั น้ ชม วัดเฉิ นก๊ วก เป็ นวัดจี นที่ มี ความเก่าแก่และมีความสาคัญกับประชาชนชาว
เวี ยดนามเป็ น อย่า งมากตังอยู
้ ่ใ จกลางเมืองและบริ เวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่ สวยงามและใหญ่ที่ สดุ ใน
เมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ ที่นามา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชัน้ สาหรั บไหว้ พระเพื่ อความเป็ น สิ ริ
มงคลแก่ชีวิต

20.20 น.
22.20 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯโดยสายการบินTHAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL185
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมื อง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริ การ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

อั ตราค่ าบริ การ
วั นเดิ นทาง
www.plan-travel.com

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)

ราคาเด็ กเสริมเตี ยง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

e-mail. sv@plan-travel.com

ราคาเด็ กไม่ เสริมเตี ยง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

Tel: 02-417-2199

พักเดี ยวเพิ่ม
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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
19-21 ต.ค.61

9,500 บาท

1,900 บาท

10,500 บาท

1,900 บาท

9,500 บาท

1,900 บาท

9,500 บาท

1,900 บาท

10,500 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
ไทยไลอ้ อนแอร์ (SL)
✓ ค่ าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า รวมทังสิ
้ ้น 2 คื น (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
✓ 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
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▪ 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 วันนัน้ 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 บริ 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 ษัทได้ สารองที่นั่ง พร้ อมชาระเงินมัด จาค่าตั๋ วเครื่ อ งบินแล้ ว หากท่า นยกเลิกทัว ร์ ไม่ว่ าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบ ริ 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 มีปั ญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนั กประมาณ 20 กิโลกรั ม) ไม่ใช่ ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและ
ร่ างกายและอานาจในการให้ ที่นั่ง Long leg ขึ น้ อยู่กับทางเจ้ าหน้ าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น้

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 มีขนาดกะทั ดรั 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 ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิด เหตุจาเป็ นสุดวิ สัยจนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย
สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
▪ เนื่ องจากรายการทัวร์ นีเ้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่านได้ ช าระเงินมัดจ าหรื อทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่ านตัวแทนของบริ ษั ทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรั บทราบและ
ยอมรั บในเงื่อนไขต่างๆ
▪ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี ท้ างบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
▪ ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
▪ สาหรั บ ผู้ โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรั บผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การแจ้ ง เข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง
ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้ าและออกจากประเทศ
▪ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั น้ จะต้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรั ฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้ านยา ร้ านไม้ ไผ่, ร้ านมะพร้ าว, ร้ านขนม
เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ อ งจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรั บทราบและยอมรั บเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
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▪

ขอสงวนสิทธิ ราคาพิ เศษ สาหรั บ จานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ น้ ไป ออกเดินทางได้ แน่ นอน ถ้ าจานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่ าน ทางบริ ษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่ มี
หัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ ปด้ วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรั บที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริ การทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศ
เวียดนามเป็ นอย่างดี แต่ถ้าต่ากว่า 15 ท่าน ทางบริ ษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ ปนัน้

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