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ล่องเรื อนิงบิงห์
ช็อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมือง ฮาลอง ไนท์ มาร์ เก็ต และ ถนน 36 สาย
ล่องเรื อชมอ่าวฮาลอง
นั่งเคเบิล้ คาร์ และชิงช้ าสวรรค์ ชมวิวเมืองฮาลอง
ชมโชว์ ห่นุ กระบอกน้า
ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดเนินหยก
พิเศษ บุฟเฟต์ นานาชาติ ZEN
ซีฟู้ด+ไวน์ แดงดาลัด
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วันแรก
04.30 น.

07.10 น.
09.05 น.

เที่ยง

กรุ งเทพ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย(สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงห์ บิงก์ – ล่ องเรื อนิงบิงห์
หรื อ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์ เก็ต – (L/D)
📢 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศอาคาร 1
ชั้น 3 ประตู 7-8 เคาน์เ ตอร์ ส ายการบิน ไทยไลอ้อ น แอร์ เพื่อ รับ เอกสารประกอบการเดิน ทางโดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
✈ได้ เวลาอันสมควร ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย โดยสารการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 180
เดิ นทางถึง ท่ าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รั บกระเป๋ าสัมภาระ
เรี ยบร้อย ...นาท่านออกเดินทางจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางสู่ เมืองนิงบิงห์ ซึ่งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ ทางตอนใต้ของ
ฮานอยใกล้กบั ชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงส่ งผลให้มีอากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ ท่าเรื อใหม่ THACH BICH - THUNG NANG เพื่อ ล่ องเรื อนิ งบิงห์ ซึ่งเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาหิ นปูนและถ้ าหิ นปูนที่สวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนา
และแม่น้ าหลายสายที่ไหลมาบรรจบกัน จนได้รับการขนานนามว่า ฮาลองบก

และที่นี่ยงั เป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ชื่อดัง KONG SKULL ISLAND อีกด้วย โดยทุกท่านจะได้สมั ผัส และดื่ม
ด่ากับวิถีชีวิต และวัฒ นธรรมของชาวเวียดนามที่ ยงั คงมีร่องรอยการตั้งถิ่น ฐานของมนุ ษย์สมัย ก่อนหลง
เหลืออยู่ ทาให้สถานที่แห่ งนี้ ได้รับการขึ้ นทะเบีย นเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ระหว่าง
เส้นทางยาวหลายกิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามทั้ง ภูเขาน้อยใหญ่เรี ยงสลับกับทุ่ง หญ้าและทุ่ง
นาที่มีสีสนั ต่างกันไปตามฤดูกาล
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เย็น
ที่พัก
วันที่สอง

เช้ า

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลิน
กับการชมวิวสองข้างทาง ที่มีท้ งั ธรรมชาตินาข้าวสี สันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาลและวิถีชีวิตและที่อยู่
อาศัยของชาวเวียดนามในปัจจุบนั ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง)
จากนั้น น าท่ าน อิสระเพลิด เพลิน กับการเดิ น ตลาดสไตล์เวีย ดนามที่ ฮาลองไนท์ มาร์ เก็ต ซึ่ งเป็ นแหล่ง
รวบรวมของฝากสินค้าพื้นเมืองเวียดนาม และจากจีนให้ท่านได้เลือกซื้อ
🍴 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 โรงแรม LASTELLA ระดับ 3 ดาว หรื อ เทียบเท่ า***
เมืองฮาลอง – ล่ องอ่ าวฮาลอง – ถา้ นางฟ้ า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้ านพลอยและมุก – นั่งกระเช้ าสอง
ชั้นที่ใหญ่ ที่สุดในโลก – ชิงช้ าสวรรค์ – รถราง –สวนญี่ปุ่น – สะพานญี่ปุ่น – โชว์ หุ่นกระบอกนา้ –
(B/L/D)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดิน ทางไปยังท่าเรื อ เพื่อล่องเรื อ ชมความงดงามดัง่ ภาพวาดของธรรมชาติ ที่ อ่ าวฮาลอง
ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ซึ่งได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าว
แห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมา
เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ
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นาท่านชม ถา้ นางฟ้า ภายในถ้ามีหินงอกหินย้อยมากมาย โดยถ้ าแห่ งนี้ เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นาน และได้รับ
การประดับตกแต่งไฟและแสงสี โดยมนุษย์ทาให้เมื่อมองไปสามารถจินตนาการเป็ นรู ปต่างๆมากมาย ไม่ว่า
จะเป็ นมังกรเสาค้ าฟ้า พระพุทธรู ปศิวลึงค์

จากนั้น นาท่านไปยัง หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเป็ นวิถีชีวิตของชาวฮาลอง ที่จะสร้างแพเป็ นที่อยู่อาศัยและมี
กะชังไว้สาหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล เช่น กุง้ หอยปูปลา และนาท่านชม เกาะไก่จูบ ซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของอ่าว
ฮาลองลักษณะจะเป็ นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆไก่
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เที่ยง

🍴 บริการอาหารกลางวัน บนเรื อ (พิเศษ เมนูซีฟู้ด+ไวน์ แดงดาลัด+กาแฟG7)
หลังจากทานอาหาร นาท่านเดินทางไปเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเครื่ องประดับ ณ ร้ านขายพลอยและมุก
จากนั้นน าท่าน นั่ งกระเช้ าสองชั้ น Sun Wheel เป็ นกระเช้าที่ใหญ่ ที่สุด ในโลกตั้งอยู่ที่ SUN WORLD
HALONG COMPLEX สามารถจุคนได้ราว 230 คน ให้ท่านได้เปลี่ยนมุมมองในการชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
ฮาลองและสะพาน Bai Chay จากมุมสูง เมื่อข้ามไปยังอีกฝั่ง ซึ่งเรี ยกว่า ภูเขา BA DEO ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของชิงช้า
สวรรค์ขนาดยักษ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้ทากิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็ น การนั่งรถราง รอบเกาะ นั่ง
ชิงช้ าสวรรค์ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจจากมุมสูง
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จากนั้นให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการเดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจกับ สวนไม้ ประดับสไตล์ ญี่ปุ่น
และสะพานญี่ปุ่น(KOI BRIDGE) สีแดงขนาดใหญ่
นาท่านข้ามสะพานญี่ปุ่นเพื่อไปชมการแสดง ระบาหุ่นกระบอกนา้ เป็ นศิลปะกรรมประจาชาติ ของประเทศ
เวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก เป็ นการเชิดจากในน้ าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่ องดนตรี เวียดนาม
และพากย์สดๆของคณะละครนาเสนอเรื่ องราวในชีวิตประจาวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และ
บอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย

คา่
ที่พัก
วันที่สาม
เช้ า

🍴 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 โรงแรม LASTELLA ระดับ 3 ดาว หรื อ เทียบเท่ า***
ฮาลอง – ร้ านเยื่อไม้ – ฮานอย – วัดเฉินก๊ วก – ร้ าน OTOP รวมสิ นค้ าชั้นนาของฮานอย – ทะเลสาบ
คืนดาบ – ช็อปปิ้ งถนน 36 สาย – ท่ าอากาศยานนอยไบ – กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – (B/L)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชัว่ โมง) ระหว่างทางนาท่านแวะ ร้ านเยื่อไม้
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก เยือ่ ไม้ไผ่
ท่านเดินทางไปยัง วัดเจิน่ กว๊อก หรื อวัด เฉินกว๊อก เป็ นวัดที่ต้งั อยูใ่ นทะเลสาบไฮโต ภายในวัดมีเจดียส์ ี แดง
สู ง 15 เมตร 11 ชั้น รู ปทรงของเจดีย ม์ ีลกั ษณะคล้ายเจดี ย ญ
์ ี่ปุ่น แต่ ละชั้นจะมีประตู โ ค้ง 6 ประตู เป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางสมาธิสีขาว ซึ่งภายในวัดยังมีตน้ โพธิ์ ที่นากิ่งของต้นจริ งจากประเทศอินเดีย ที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้มาไว้ที่นี่
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เที่ยง

🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ SEN )
นาท่านเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ ร้ าน OTOP จาหน่ายสิ นค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม จากนั้นนา
ท่านไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน้ าจืดที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองฮานอย ทะเสสาบแห่ งนี้ มีชื่อว่า ฮว๋ านเกี๋ยม
แปลว่าคืนดาบ มีตานานเล่ากันมาว่า จักรพรรดิ ได้รับดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้ดาบนี้ เพื่อต่อสู ้กบั กองทัพ
จีนจนได้รับเอกราชและหลังจากนั้นท่านได้กลับไปที่ทะเลสาบพร้อมดาบ และมีเต่ายักษ์ข้ ึนมาเพื่อรับดาบ
คืนไป จนเป็ นที่มาของชื่อ ทะเลสาบคืนดาบ

จากนั้น นาท่านอิสระละลายเงินดอง ช็อปปิ้ งย่ านถนน 36 สายหรื อ 36 เฝอเฟื อง ย่านโบราณที่มีชื่อเสี ยง
ทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า
600 ปี เพลิดเพลินและละลานตากับสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็ น ของที่ระลึกของกิน ของใช้อาทิ เครื่ องเขิน
หมวกงอบญวณ เซรามิก ภาพเขียน เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย
ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
20.45น.

✈ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL185

22.45น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
........................................................................................
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

ราคา
เด็ก

พักเดีย่ ว

9,888
9,888
10,888
10,555
12,555
10,555
12,222

9,888
9,888
10,888
10,555
12,555
10,555
12,222

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

กาหนดวันเดินทาง
ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63
พุธ - ศุกร์
พุธ - ศุกร์
พุธ - ศุกร์
พุธ - ศุกร์
พุธ - ศุกร์
พุธ - ศุกร์
พุธ - ศุกร์

18 - 20 มี.ค. 63
25 – 27 มี.ค. 63
01 - 03 เม.ย. 63
08 - 10 เม.ย. 63
15 - 17 เม.ย. 63
22 - 24 เม.ย. 63
29 เม.ย. - 01 พ.ค. 63

โปรแกรมทัวร์ ไม่มรี าคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
*ค่าบริการข้ างต้นเฉพาะนักท่ องเทีย่ วชาวไทยเท่ านั้น กรณีต่างชาติชาระเพิม่ 3,000 บาท
ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ านละ 1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่ าน
*ชาระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*
ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่ าน **ไม่ได้ บงั คับ**
ตามมาตรฐานการให้ ทิป วันละ 50 บาท / ท่ าน / วัน
อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่ าน ชาระที่สนามบินในวัน
เดินทาง ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่ าน
**ไม่ได้ บงั คับ** ตามมาตรฐานการให้ ทปิ วันละ 50 บาท / ท่ าน / วัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองกรุ ณา ชาระค่าทัวร์ มดั จาทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทาการจอง
และชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี ไม่ชาระเงินหรื อไม่ชาระเงินตามกาหนด ไม่ว่า
กรณี ใดใดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
**กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดยาว เช่ น สงกรานต์ ปี ใหม่ ชาระค่าทัวร์ มดั จาทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท**
2. หากลูกค้าทาจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็ นต้นไปชาระเพิม่ 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน
แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริ ษทั ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ชาระเพิ่มตามเงื่อนไขของบริ ษทั
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัด
จาแล้ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่มกี ารคืนเงินค่ามัดจาหรื อค่าทัวร์ ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า
15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
2. กรณี ตอ้ งทาวีซ่า ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มี
การยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น โดย
ต้องแจ้งทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิก
ต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง
และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น โดยต้องแจ้งทาง
บริ ษทั ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
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หมายเหตุ
1. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ย วร่ วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่ ปฏิวตั ิและอื่นๆ
ที่อยู่น อกเหนื อการควบคุ มของทางบริ ษ ัทฯหรื อค่ าใช้จ่ า ยเพิ่ม เติ มที่ เกิ ด ขึ้ น ทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ ยวในสถานที่ ที่ระบุ ในโปรแกรมได้ อัน เนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
13. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
14. มัค คุเทศก์ พนักงาน หรื อตัว แทนของทางบริ ษ ัท ไม่มีอานาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่ มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
15. เมื่อท่ านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษ ัทฯ ทางบริ ษ ัทฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรั บใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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ข้ อควรระวัง
-กรณีถือหนังสื อเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่ องการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศเวียดนาม กับเจ้าหน้ าที่ทุกครั้ง
-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้ วยเทีย่ วบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน
หรื อตรวจสอบกับทางบริษททัวร์ ก่อนตัดสินใจซื้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผู้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่ านั้น ค่าทัวร์ ที่ชาระกับผู้จดั เป็ นการชาระขาดก่อนเดินทางและผู้จดั ได้ชาระ
ต่อให้กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรื อสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่ นกัน ฉะนั้นหากท่ านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรื อใช้ บริการตามรายการไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด หรื อได้ รับการปฎิเสธเข้ าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน หรือ 180
วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ ากระดาษอย่างตา่ 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
หมายเหตุ: กาหนดให้ มกี ารประชาสัมพันธ์ สินค้าพื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ รู้จกั ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้ วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่ านทราบว่า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่ านแวะชม
การบริโภคขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้ าหากลูกค้าไม่มคี วามประสงค์จะเข้ าร้ าน
หรื อหากท่ านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มกี ารลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จาก
ท่ าน ร้ านพลอยและมุก 300บาท/ท่ าน,ร้ านเยื่อไม้ 200 บาท/ท่ าน, ร้ าน OTOP 100 บาท/ท่ าน
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

