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CLASSIC VIETNAM

ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชวหุนกระบอกน้ําหนึ่งเดียวในโลก
พรอมสัมผัสมรดกโลก ณ อาวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟูดบนเรือ

พิเศษ !! บุฟเฟตนานาชาติ SEN
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อัตราคาบริการ
วันเดินทาง

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
02-04 พ.ย. 61
09-11 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61
23-25 พ.ย. 61
30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61
03-05 ธ.ค. 61
07-09 ธ.ค. 61
10-12 ธ.ค. 61
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 61
04-06 ม.ค. 62
11-13 ม.ค. 62
18-20 ม.ค. 62
25-27 ม.ค. 62
01-03 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
08-10 ก.พ. 62

ราคาผูใ หญ
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไมเสริมเตียง
(พักหองละ 2-3 ทาน) (พักกับผูใหญ 2 ทาน) (พักกับผูใ หญ 2 ทาน)

พักเดียวเพิ่ม

8,555 บาท

1,900 บาท

8,555 บาท
9,999 บาท

1,900 บาท
1,900 บาท

8,900 บาท

1,900 บาท

9,500 บาท
9,999 บาท
9,500 บาท

1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท

8,900 บาท

1,900 บาท

10,500 บาท

1,900 บาท

8,900 บาท

1,900 บาท

8,900 บาท

1,900 บาท

9,500 บาท

1,900 บาท
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01-03 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62

8,900 บาท

1,900 บาท

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่
ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋ว
ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนทมาเก็ตฮาลอง

04.30 น.

คณะพรอมกันที่ ทาอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคานเตอร THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกแกทาน
ออกเดินทางสู กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ฮาลอง ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ตั้งอยูใน จังหวัดกวางนิงห มีพรมแดนรวมกับจีนทางทิศเหนือ
หางจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคชปรับอากาศ (ระหวางการ
เดินทางแวะรานคาอิสระพักผอนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางรานคา)
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ใหทานไดอิสระชอปปง ณ ตลาดไนทมาเก็ตฮาลอง สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเปา ไมหอมแกะสลัก
เสื้อผา เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินคาพื้นเมืองตางๆ มากมาย
 นําทานเขาสูที่พัก BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

07.10 น.
09.05 น.
เที่ยง

ค่ํา

วันที่สอง

ฮาลอง – ลองเรือชมอาวฮาลอง - ชมถ้ํานางฟา – ฮานอย –สะพานแสงอาทิตย – ทะเลสาบคืนดาบ
– วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเกา – ชมโชวระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู ทาเรือ เพื่อลองเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญทานสัมผัสความงดงามและสมบูรณของ
อาวฮาลอง ที่สรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทําใหไดรับการขึ้นทะเบียน เปนมรดกโลกทาง

www.เที่ยวทัว
่ โลก.com สายดวน 086-366-6583, 094-419-2228

หนา 3

บริษทั เทีย่ วทัว่ โลก ดอทคอม แทรเวล อินเตอรกรุป จํากัด
เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-103-9988 Hotline. 086-366-6583, 094-419-2228 LINE ID : @teawtourlok
E-Mail : info@teawtourlok.com Website : www.teawtourlok.com License : 11/06940

รหัสทัวร VN 05-05 SL
ธรรมชาติ จากองคการยูเนสโกเมื่อป พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยภูเขาหินปูน
มากมาย รูปรางแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม ระหวางการลองเรือทานจะไดชมความ
งามของเกาะแกงตางๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ ลักษณะทั่วไป

นําทาน ชมถ้ํานางฟา หรือ ถ้ําสวรรค ชมหินงอกหินยอยมากมาย ลวนแตสวยงาม และนาประทับใจยิ่งนัก ถ้ําแหง
นี้เพิ่งถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมตางๆ ในถ้ํา บรรยากาศภายในถ้ําทานจะ
สัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแตงโดยมนุษย แสงสีที่ลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆ
มากมาย ทั้งรูปมังกร เสาค้ําฟาทั้ง 4 เสา รูปปกอินทรี รูปนางฟา รูปคูรักหนุมสาว พระพุทธรูป ฯลฯ

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)
จากนั้นนําทานเดินทางกลับ ถึง กรุงฮานอย นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ
กลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงนี้มีตํานานกลาววา ในสมัยที่เวียดนามทําสงคราม สูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหง
เวียดนามไดสงครามมาเปนเวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย
เมื่อไดมาลองเรือที่ทะเลสาบแหงนี้ ไดมีปฎิหารย เตาขนาดใหญตัวหนึ่งไดรับดาบวิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงคราม
กับประเทศจีน หลังจากที่พระองคไดรับดาบมานั้น พระองคไดกลับไปทําสงคราม อีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือ
ประเทศจีน ทําใหบานสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี้ นําชม วัดหงอก
เซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซึ่งมีความเชื่อวา เตาตัวนี้ คือเตา
ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้มาเปนเวลาชานาน
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ค่ํา

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ถนน 36 สายเกา แหลงขายของ
ที่ระลึกและสินคาพื้นเมือ งที่ใหญที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่
ระลึก ของกิน ของใช อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเปาก็
อปป ยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
รองเทา จากนั้นชมการแสดง ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา
ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม และมี
แหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิด
จากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากยสดๆ ของคณะละคร)
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 นําทานเขาสูที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่สาม

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห – ทําเนียบประธานาธิบดี – บานพักลุงโฮ –
วัดเจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑโฮจิมินห – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินกวก – ทะเลสาบตะวันตก –
กรุงเทพฯ

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู จัตุรัสบาดิงห ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจาก
ฝรั่ ง เศสเมื่ อ 2 ก.ย.2488 หลั ง จากเวี ย ดนามตกเป น เมื อ งขึ้ น ของฝรั่ ง เศสอยู ถึ ง 84 ป นํ า ท า นคาราวะ สุ ส าน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห (หามถายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห จะปดบริการทุกวันจันทร และ ศุกร
ของสัปดาห และ จะปดบริการตั้งแตวันที่ 04 กันยายน – 04 ธันวาคม 2560 ซึ่งลูกคาสามารถถายรูปบริเวณดาน
นอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูที่รวมเวียดนามเปนประเทศ และยังเปนผูประกาศเอกราชใหกับประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพทานประธานาธิบดี ซึ่งไดทําการเก็บรักษาศพไวเปนอยางดีไมใหเนาเปอย โดยมี
เจาหนาที่ดูแลไวอยางเขมงวด ชม ทําเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสรางใหทานโฮจิมินห แตทานไม
อยู แตทานเลือกที่จะอยูบานไม หลังเล็ก ซึ่งอยูหลังทําเนียบแทน ทําเนียบแหงนี้ จึงเปนสถานที่รับแขกบานแขกเมือง
แทน
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จากนั้นเขาชม บานพักลุงโฮ ที่สรางดวยไมทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใตถุนเหมือนบานไทยสมัยกอน เปนที่พักผอนและ
ตอนรับแขก ชั้นบนเปนหองทํางานและหองนอน จากนั้นชม วัดเจดียเสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยูกลางสระบัว
วัดแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อถวายเปนพุทธบูชาใหแก เจาแมกวนอิม โดยตํานานไดกลาววา ไดมีกษัตริยองคหนึ่งอยากได
พระโอรสมากและรอมาเปนเวลานานยังคงไมสมหวังสักทีจนคืนหนึ่งไดสุบินเห็นพระโพธิสัตวกวนอิมไดมาปรากฎที่
สระดอกบัวและไดประธานโอรสใหกับพระองค สมใจจึงไดสรางวัดแหงนี้ขึ้นกลางสระบัวเพื่อเปนการขอบคุณพระ
โพธิสัตวกวนอิม

เที่ยง

จากนั้นเขาชม พิพิธภัณฑโฮจิมินห ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตั้งแตเด็กจนโต จนกระทั่งตาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟตนานาชาติ SEN )
นําชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเปนมายาวนานนับรอยปและ
เปนมหาวิทยาลัยแหงแรก อีกทั้งยังเปนสถานที่ใชสอบ จองวน ในสมัยโบราณ
จากนั้นชม วัดเฉินกวก เปนวัดจีนที่มีความเกาแกและมีความสําคัญกับประชาชนชาว
เวียดนามเปนอยางมากตั้งอยูใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบ
ที่สวยงามและใหญที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีตนมหาโพธิ์ที่นํามา จากประเทศ
อินเดีย และเจดียหลายชั้นสําหรับไหวพระเพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต
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20.20 น.
22.20 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL185
ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในการในบริการ


อัตรานี้รวม







คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร(SL)
คาที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา รวมทั้งสิ้น 2 คืน (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
คาโคชปรับอากาศรถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ
อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเปน
พิษเทานั้น”)
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไมรวม
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 3 USD/
วัน (สําหรับหัวหนาทัวรตามแตความพอใจในการใหบริการของลูกคาเปนสําคัญ) ฯลฯ
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,
คาน้ําหนักกระเปาที่เกินกวาทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา
เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น
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เงื่อนไขการจองทัวร
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่นั่ง ทานละ 5,000 บาท (หลังจากที่ไดทําการจองภายใน 2 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อ
ไดรับคามัดจําแลวเทานั้น
 งวดที่ 2 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง

กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน,
คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)
 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถ
แจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปนสําคัญ

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครือ่ งบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
 ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
 หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3-6 เดือนเปนอยางนอย
 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปน
ผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double)
และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แต
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
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การเดินทางเปนครอบครัว
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ(Wheelchair), เด็ก,
และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เขาและออกจากประเทศ
 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา
รานไมไผ, รานมะพราว, รานขนม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 20 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 15 - 20 ทาน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยได คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเปนอยางดี แตถาต่ํากวา 15 ทาน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม **
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