รหัสทัวร์ : THH5-PKG-VN-1JAN-31MAR18H

ขั้นต ่ำ 2 ท่ำนออกเดินทำง
ตั้งแต่วนั นี้ - 31 มีนำคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์
............
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Tan Son Nhat กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย
พบกับเจ้าหน้าที่(พูดภาษาอังกฤษ)รับท่าน ณ ประตูทางออก นาท่านเข้าเดินทางออกจากสนามบิน
เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่ท่านเลือก (บริกำรรถเข้ำเมืองแบบ Seat in coach)
เดินทางถึงโรงแรมที่พกั ที่ท่านเลือก ทาการเช็คอินด้วยตนเอง อิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่สอง
ฟรี!! Shuttle Bus Service ในเมืองโฮจิมินห์ (ตั้งแต่เวลำ 09.00-19.10)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยท่านสามารถใช้บริการ Shuttle Bus Service (แบบ Seat in coach) ฟรี!!!
โดย Shuttle Bus จะวิ่งบริการเส้นทางในเมืองโฮจิมินห์ (ตั้งแต่เวลา 09.00-19.10)
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วันที่สำม
เช้า

โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (โรงแรมบางแห่งไม่มีอาหารเช้า)
ทาการ Check out ห้องพักด้วยตนเอง พบกับเจ้าหน้าที่ ณ โรงแรม (พูดภาษาอังกฤษ)
............
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน Tan Son Nhat (บริกำรรถเดินทำงสูส่ นำมบินแบบ Seat in Coach)
ถึงสนามบิน ให้ท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ด้วยตนเอง
********************************************************************************************
โรงแรม
รำคำต่อท่ำน
พักเดี่ยว
2,999 บาท
2,000 บาท
Thien Thao Hotel 2*+
3,499 บาท
2,500 บาท
Good Vibes Boutique Hotel 3*
3,799 บาท
2,800 บาท
Le Duy Hotel 3*+
4,099 บาท
3,100 บาท
Oscar Hotel 4*
4,599 บาท
3,600 บาท
Muong Thanh Hotel 4*
4,999 บาท
4,000 บาท
Northern Hotel 4*
5,599 บาท
4,600 บาท
Renaissance Riverside Saigon Hotel 5*
รำคำค่ำบริกำรนี้ ไม่สำมำรถใช้ได้กบั ช่วงวันเวลำวันที่ 23 ธ.ค.-3 ม.ค. /13-22 ก.พ.
หมำยเหตุ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำ หำกมีกำรปรับขึ้ นของอัตรำแลกเปลี่ยน
ไม่มีหวั หน้ำทัวร์*** กรุณำสอบถำม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั ๋วเครือ่ งบินภำยในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ
***ขอควำมกรุณำส่งสำเนำพำสปอร์ตและชำระมัดจำภำยใน 24 ช.ม. หลังจำกทำกำรจอง***
*** กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ต ต้องมีอำยุใช้งำนเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง***
อัตรำนี้ รวม
 ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน (แบบ SIC Seat in Coach)
 ค่าที่พกั 2 คืนพักห้องละ 2 ท่าน
 ฟรี Shuttle Bus Service (แบบ SIC Seat in Coach)
อัตรำนี้ ไม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 15 กก.
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าทิปคนขับ
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เงื่อนไขกำรจองทัวร์
1. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ
3. ค่ำทัวร์เป็ นแบบเหมำจ่ำยกับบริษทั ทัวร์ในต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทัวร์ในทุกกรณี
4. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่
ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง
หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
หมำยเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบและเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

