วันแรก

สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET

11.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสาร ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
เคาน์เตอร์สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ906
เดินทางถึงสนามบินเมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้ เมืองแล ้ว นาท่านออกเดินสู่ฮาลอง ดินแดน
แห่งมังกรหลับไหล ตัง้ อยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ (ประมาณ 2 ชม)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
จากนัน้ นาท่าน ช้อบปิ้ งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้
มากกว่า 100 ร้านค้า
เข้าพักที่ NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

15.20 น.
17.15 น.
เย็น

ที่พกั

วันที่สอง
เช้า
จากนั้น

ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้ า – ฮานอย – วัดเฉิ นก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่2)
เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนาท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การยู เ นสโก้
ถึง 2 ครัง้ ด้วยกัน ในด้านความงดงงามตระการตาทางธรรมชาติ และล่าสุดคือ ถูกยกย่องด้านธรณี วทิ ยา
ว่าเป็ นเกาะที่สมบูรณ์ท่สี ุดแห่งภูมภิ าคเอเชีย นาทุกท่านเปิ ดโลกทัศน์ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พัน
เกาะ ที่สลับซับซ้อนราว กับภาพวาด 3 มิติ นาท่านชม ถ้ านางฟ้ า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ลว้ นแต่
สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถา้ แห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มกี ารประดับแสงสีตามผนังและ
มุมต่าง ๆ ในถา้ ซึ่งบรรยากาศภายในถา้ ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่เี สริมเติมแต่งโดยมนุษย์
แสงสีท่ลี งตัวทาให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาคา้ ฟ้ าทัง้ 4 เสา รูปปี กอินทรี รูป
นางฟ้ า รูปคู่รกั หนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนัน้ นา
ท่านเข ้าชม ถา้ ต้นไม้ เป็ นถา้ หินงอกหินย้อยเช่นกัน แต่หนิ งอกหินย้อยที่น่สี ่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเหมือนกับ
ต้นไม้ทัง้ สิ้น ซึง่ ทาให้ผูท้ ่ไี ด้เข ้าชมรูส้ กึ ราวกับอยู่ในป่ าไม้ก็วา่ ได้

เที่ยง

จากนัน้

คา่

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเลซีฟดุ้ สดสด) (มื้อที่3)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่เมืองฮานอย (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลาย
อิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า (ใช้ทางด่วนเปิ ดใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.)
พาทุกท่านเข ้าชม วัดเฉิ นก๊วก วัดนี้มปี ระวัติยาวนานกว่า 1,500 ปี ถือเป็ นวัด
ที่เก่าแก่ท่สี ุดในฮานอย เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์แหล่งที่ชาวพุทธจานวนมากมา
ท่องเที่ยวและกราบ จุดเด่นคือเจดียข์ นาดใหญ่ประกอบด้วย 11 ชัน้ สู ง 15
เมตร หอแต่ ละชัน้ มี 6 ประตู โค้ง ในแต่ ละช่ องประตูมีรูปปัน้ พระพุทธรู ป
และยังมีการบรรจุอฐั ขิ องเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้ลงในเจดียด์ ว้ ย นาท่านเดินทาง
ต่อไปยังวัดหงอกเซิน ตัง้ อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ (ฮว่านเกีย๋ ม) บนเกาะหยก
ซึ่งเป็ นเกาะเล็กๆ สามารถขา้ มจากฝัง่ ไปยังวัดโดยขา้ มสะพานเทฮุก หรือ
สะพานแสงอาทิตย์มีสีแดงสดใสถือเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ
กรุ งฮานอยนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็ น ที่ระลึกกัน เสมอ
ปัจจุบนั กลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื่อว่าหอคอยเต่า ตัง้ ไว้เพื่อ
เชื่อมโยงถึงตานานของวัดแห่งนี้ จากนัน้ ให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ ง
ณ ถนน 36 สาย ซึ่งเป็ นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่
ใหญ่ท่สี ุดของกรุงฮานอย มีทงั้ ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋ าก็อปปี้
ยี่หอ้ ต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong และรองเท้าต่างๆ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังรับประทานอาหาร นาทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ า ชม
เรื่องราวที่แสดงถึงวิถชี ีวติ ของคนเวียดนามที่มคี วามผูกพันกับสายนา้
เป็ นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สาม
เช้า

จากนั้น

ฮานอย – นิ งห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์ – ฮานอย
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่5)
เราจะนาท่านเดินทางสู่ นิ งห์บิงห์ (NinhBinh) ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. เมืองเก่าแก่ท่มี คี วามโดดเด่น
ทางธรรมชาติ มีพ้นื ที่ช่มุ นา้ ในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า ฮาลองบกเป็ นเมืองที่มภี มู ทิ ศั น์แปลก
ตา ทัง้ เทือกเขา เนินเขาหินปู น ที่ราบตา่ และนาขา้ วลอ้ มรอบด้วยยอดเขา99 ยอดจึงถือกันว่าเป็ นเมือง
ศักดิ์สทิ ธิ์ คณะปฏิวตั ิของโฮจิมนิ ห์ก็ได้เคยตัง้ ฐานทัพขึ้นที่น่เี ป็ นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู
นาท่านสู่ท่าเรือ จ่างอาน เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตงั้ อยู่ทางตอนใต้ของ
สามเหลี่ยมปากแม่นา้ แดง ในจังหวัดนิงบิง่ ห์ เป็ นพื้นที่ท่มี ที งั้ ภูมทิ ศั น์
อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่นา้ หลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจม
อยู่ ใ ต้นา้ และยัง ถูกล อ้ มรอบด้วยผาสู ง ชัน จึง ท าให้ส ถานที่แห่งนี้
งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีท่เี ผยให้เห็นการตัง้ ถิ่น
ฐานของมนุ ษย์สมัยโบราณ ทาให้สถานที่แห่งนี้ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ การชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามในจ่างอานนัน้ คือการล่องเรือเล็กประมาณลาละ 4-5 คนเพือ่ เข้า
ไปเยี่ยมชมจ่างอาน เรือแจวก็จะพาเราไปเยี่ยมชมวัด หลังจากนัน้ ก็จะพาเราไปลอดถา้ มีทงั้ หมด 49 ถา้ ซึง่
แต่ละถา้ จะมีช่อื แตกต่างกันไปจะใช้เวลาล่องเรือไปกลับร่วมสองชัว่ โมงเลย ทีเดียว จ่างอานยังถูกเรียกว่า
ฮาลองบก เพราะที่น้ มี เี ขาหินปูนและถา้ คลา้ ยกับที่อ่าวฮาลอง จังหวัดกว่างนิงห์อีกด้วย ระบบนิเวศของจ่ าง
อานก็หลากหลายมีพนั ธุพ์ ชื หายากและสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เป็ นจานวนมาก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่6 )

จากนัน้

นาท่านชม วัดบ๊ายดิ๊งห์ การเดินทางขึ้นวัดต้องขึ้นบันไดหินกว่า ๓๐๐ ขัน้ ทางฝัง่ ขวามือของวัดคือ
ถา้ ซ้างที่บูชาพระพุทธเจ้าและเทพกาวเซิน ฝัง่ ซ้ายมือคือถา้ โต๊ยที่บูชาเจ้าแม่และนางฟ้ า สถาปัจย
กรรมของวัดตามรูปแบบวัดกับถา้ สลับกันที่เห็นทัว่ ไปใน
เวียดนาม “ ด้านบนของประตูเข้าถา้ ซ้างมีคาว่า มินห์
ดิ ๋ง ห์แ ยงลาม หรื อ ทิ ว ทัศ น์ ท่ี เ ลื่ อ งชื่ อ ลื อ นาม ที่
กษัตริยเ์ ลแท้งตงพระราชทานให้อนั เป็ นการกล่าวถึง

ความสวยงามของที่น่ี เพดานถา้ เป็ นหลังคาวัดที่ทนทานและปกป้ องที่ประทับของพระพุทธเจ้าและ
เจ้าแม่ หิ้งบูชาได้รบั การจัดตามรูปแบบของวัดเวียดโบราณที่มพี ระพุทธรูปและเจ้าแม่กวนอิม ”
จากนัน้ เดินทางกลับสู่ฮานอย ตามเส้นทางเดิม
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)

คา่

เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
วันที่ส่ี
เช้า

ฮานอย - จตุรสั บาดิงห์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 8) หลังรับประทานอาหาร
เช้า นาท่านเดินทางสู่ จัตุรสั บาดิงห์ จัตุรสั แห่งนี้เป็ นสถานที่ ที่ท่านโฮจิ
มินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็ นเมืองขึ้น
ของฝรัง่ เศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็ นเมืองขึ้นถึง
48 ปี (ที่น่จี ะปิ ดไม่ให้เข ้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์)
**ถ่ายรูปด้านนอก***ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ
นาท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ
12.15 น.
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VJ901
14.05 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*

อัตราค่าบริการ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วนจนเป็ นทีพ
่ อใจก่อนชาระเงิน

วันเดินทาง
4 – 7 พ.ค 61
11 - 14 พ.ค 61
25 - 28 พ.ค 61
8 – 11 มิ.ย 61
15 – 18 มิ.ย 61
22 – 25 มิ.ย 61
6 – 9 ก.ค 61
13 – 16 ก.ค 61
อาสาฬหบูชา / เข้าพรรษา

ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

จานวนที่

12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
14,555

เด็กต ่ากว่า 12ปี
ไม่มีเตียง
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
14,555

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1

3,000

36+1

13,555

13,555

3,000

20+1

12,555
11,555
11,555
11,555
11,555
11,555
11,555
13,555

12,555
11,555
11,555
11,555
11,555
11,555
11,555
13,555

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1

3,000

31+1

27 – 30 ก.ค 61
วันแม่แห่งชาติ

10 – 13 ส.ค 61
17 – 20 ส.ค 61
24 – 27 ส.ค 61
7 – 10 ก.ย 61
21 - 24 ก.ย 61
28 ก.ย – 1 ต.ค 61
5 – 8 ต.ค 61
12 - 15 ต.ค 61
วันปิ ยมหาราช
21 – 24 ต.ค

26 - 29 ต.ค 61

11,555

11,555

3,000

20+1

ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้
และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 15 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่ องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ น และ/หรือมี
ผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
ประกาศสาคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จากัดน้ าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่าน
ต้องชาระค่าน้ าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ ออกเดินทางได้ 20
ท่านขึ้ นไป
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ไฮฟอง – ฮานอย - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ,ค่าภาษี
สนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย , ค่าที่พกั โรงแรม รวมทั้งสิ้ น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้ อ
ตลอดรายการ , ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ , อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ , ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัย
อัตรานี้ ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****

เอกสารทีป่ ระกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือ
หน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ภายใน 2 วันทาการ และส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย
25วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย

หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพือ่ ทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการ
บินเพือ่ ออกตั ๋วเครือ่ งบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป
(นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบตั ิเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่านและ
สมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆในบริษัทฯ กาหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัท
ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พื้นที่)
13. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ
วุน่ วายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กาหนด และ/หรือตารางเวลา
บินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ

