[VN-764] เวียดนาม เส้ นทางโรแมนติก ซาปา เมืองตากอากาศ ดาลัด ปารีสตะวันออก
ฮานอย ซาปา ทุ่งนาขั้นบันได โชว์หุ่นกระบอกนา้ หมู่บ้านกัตกัต นา้ ตกซิลเวอร์
ดาลัด หุบเขาแห่ งความรัก LOVE VALLEY สวนดอกไม้ เมืองหนาว ทะเลทรายสีแดง โฮจิมนิ ห์
(พักโรงแรมซาปา 2 คืน, กรุงฮานอย 1 คืน, ดาลัด 1 คืน, มุยเน่ 1 คืนและโฮจิมินห์ 1 คืน)
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนาเที่ยว เส้ นทางโรแมนติกของประเทศเวียดนาม ชม เมืองซาปา เมืองหิมะตก
สถานที่ตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยมาปกครองประเทศเวียดนาม ชมนาขันบั
้ นไดและหมูบ่ ้ านชนเผ่า นาท่านสัมผัส
บรรยากาศแห่งปารี สตะวันออก ชม เมืองดาลัด เมืองตากอากาศเส้ นทางโรแมนติก ชม สวนดอกไม้ เมืองหนาวหลากสีสนั
ชมความมหัศจรรย์แห่ง ทะเลทรายสีแดง ทะเลทรายขาว เมืองมุยเน่ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชานาญงาน ที่พกั
ระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส

• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สานักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com

• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 (ท่านละ 29,995.-บาท)

วันแรก : สนามบินดอนเมือง - ฮานอย ซาปา หมู่บ้านกัตกัต ตลาดเมืองซาปา
04.30 น.
07.00 น.
08.40 น.

13.00 น.

19.00 น.

สมาชิกพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชัน้ 3 สายการบินไทยแอร์
เอเซีย เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD642 (ที่นงั่ บน
เครื่ อง เราล็อกที่นงั่ ไว้ ลว่ งหน้ าและบริการอาหารเช้ าบนเครื่ อง)
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางสู่
เมืองซาปา โดยรถบัสปรับอากาศ (ระยะทาง 245 กม.) เมืองซาปาตังอยู
้ ส่ งู กว่าระดับน ้าทะเลประมาณ
1,650 เมตร ซึง่ เป็ นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศษในสมัยที่ฝรั่งเศษมาปกครองเวียดนาม
บริการอาหารรกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 1) หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม เขตชายแดนเวียดนาม-จีน
ที่มีแม่น ้าแดงกันระหว่
้
าง 2 ประเทศ ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปกับจุดถ่ายรูป จากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่ เมือง
ซาปา ที่ตงอยู
ั ้ ส่ งู กว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึง่ เป็ นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสในสมัยที่
ฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม มีอากาศเย็นตลอดทังปี
้ และบางปี ก็มีหิมะตก มีชนกลุม่ น้ อยอาศัยอยู่
มากมายใช้ ชีวิตแบบการเกษตร การทานาบนภูเขาแบบขันบั
้ นได การแต่งกายด้ วยชุดพื ้นเมือง ถึง เมือง
ซาปา นาท่านเปลี่ยนรถเป็ นรถเล็กเพื่อเดินทางเที่ยวชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมูบ่ ้ าน
ชาวเขาเผ่าม้ งดา ชมวิธีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมูบ่ ้ านนี ้และชมแปลงนาข้ าวแบบขันบั
้ นได
สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเขาพื ้นเมืองที่พงึ่ พาธรรมชาติในการดาเนินชีวิตอันเรี ยบง่าย
ระหว่างการเดินทางเท้ าจะมีบ้านเรื อนของชาวเขาที่เปิ ดร้ านวางจาหน่ายสินค้ าพื ้นเมือง ของที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยว จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าที่พกั
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 2)หลังอาหารนาท่านชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) เป็ น
แหล่งรวมสินค้ าท้ องถิ่นและบรรดาเหล่าชาวเขาได้ เดินทางมารวมตัวกันอยูท่ ี่นี่ ด้ วยเครื่ องแต่งกาย
ประจาเผ่าต่างๆ ชมการแต่งกายที่สวยงามพร้ อมเลือกซื ้อสินค้ า ของที่ระลึกของคนท้ องถิ่น พักผ่อนตาม
อัธยาศัย SUNNY MOUNTAIN (อยูใ่ นย่านแหล่งช้ อปปิ ง้ กลางเมืองซาปา)

วันทีส่ อง : นั่งกระเช้ าฟานสี ปัน - นา้ ตกซิลเวอร์ - ภูเขาฮามลอง ตลาดเมืองซาปา
07.00 น.

12.00 น.

18.30 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 3) หลังอาหารนาท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาฟานสีปัน ชม
ทัศนียภาพทะเลหมอก กระเช้ าฟานสีปัน เป็ นกระเช้ าไฟฟ้าสายที่ยาวที่สดุ ในเวียดนาม ระยะทาง 6.3
ก.ม. ใช้ เวลาเดินทาง 20 นาที ยอดฟานซีปันเป็ นยอดเขาสูงสุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จน
ได้ รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่ งอินโดจีน” สูง 3,143 เมตร มีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพ
ป่ าก็ยงั คงมีความสมบูรณ์และสวยงามมาก จากนันน
้ าท่าน นั่งรถรางไฟฟ้า เพื่อพิชิตยอดเขา ถ่ายรูปที่
ระลึกกับป้ายหิน Fansipan 3.143 เมตรที่สลักใว้ บนยอดเขา (รวมค่ ากระเช้ าและรถรางแล้ ว)
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 4) หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม นา้ ตกซิลเวอร์ (Silver
Waterfall) ที่ขึ ้นชื่อในเมืองซาปา เป็ นน ้าตกที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะ
ลงมาจากหน้ าผาหิน จากนันน
้ าท่านขึ ้นสู่ จุดชมวิว ภูเขาฮามลอง หรื อ ภูเขามังกร ชมทัศนียภาพ
้
ของเมืองซาปารอบด้ านรายล้ อมไปด้ วยเทือกเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยู
นนานในประเทศจีน และจะ
มียอดเขาที่สงู โดดเด่นที่สดุ ในบรรดายอดอื่นๆคือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี ้
นับว่าเป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร ชมสวนไม้ ดอก กล้ วยไม้ และสวนหิน
ต่างๆ มากมาย
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 5) หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love market)
ชมสินค้ าท้ องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้ เดินทางมารวมตัวกันอยูท่ ี่นี่ ด้ วยเครื่ องแต่งกายประจา
เผ่าต่างๆ พักผ่อนกันตามสบาย... (พัก Sunny Mountain Hotel หรื อ เทียบเท่า)

วันทีส่ าม : ซาปา - ฮานอย วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ช้ อปปิ้ ง โชว์ห่ ุนกระบอกนา้
07.00 น.
12.00 น.

18.30 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 6) หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับ กรุ งฮานอย ชมวิวทิวทัศน์ระหว่าง
การเดินทาง
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 7) หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว
(Van mieu) สร้ างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้ าหลีไทโตง (Ly Thai Tong) อุทิศให้ แด่ขงจื ้อ ซึง่ เป็ น
โรงเรี ยนของพวกขุนนางและเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม จากนันน
้ าท่านชม
ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่ านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทศั นียภาพที่สวยงามที่
สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้ างอุทิศให้ เต่าอยูบ่ นเกาะ
เล็กๆในทะเลสาปคืนดาบ ข้ ามจากฝั่ งไปยังวัดโดยข้ าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรื อสะพาน
แสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของกรุงฮานอยและนาท่านช๊ อปปิ ง้ ย่ านถนน 36
สาย แหล่งรวมสินค้ าโอท๊ อป เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องประดับ
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 8) หลังอาหารนาท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกนา้ ซึง่ แสดงถึง
เรื่ องราววิถีชีวิตและความเป็ นอยูข่ องชาวเวียดนามและคติคาสอนที่แฝงอยูใ่ นการแสดง ซึง่ เป็ น
เอกลักษณ์และหาชมได้ ที่นี่ที่เดียว พักผ่อนกันตามสบาย... (พัก Church Hotel หรื อ เทียบเท่า)

วันทีส่ ี่ : ฮานอย - ดาลัด หุบเขาแห่ งความรัก สวนดอกไม้ เมืองหนาว นั่งกระเช้ า วัดตั๊กลัม
05.00 น.
07.30 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ บริการอาหารเช้ า (อาหารกล่อง มื ้อที่ 9)
ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยสายการบินภายในประเทศ VJ481

09.15 น.

12.00 น.

18.30 น.

เดินทางถึง สนามบินเลียนเคือง เมืองดาลัด เมืองสมญานาม "ปารีสตะวันออก" นาท่านเดินทาง
โดยรถปรับอากาศเที่ยวชม หุบเขาแห่ งความรัก (Love Valley) เป็ นหุบเขาที่ปกคลุมด้ วยต้ นสนและมี
ทะเลสาบอยูบ่ ริเวณกลางหุบเขา ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 10) หลังอาหารนาท่านชม ดอกไม้ เมืองหนาว ที่ สวนดอกไม้
เมืองหนาว Flower Park ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสาย
พันธุ์มาจากยุโรป จากนันน
้ าท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนาท่านไหว้
พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปนุ่ ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้ วย
สวนดอกไม้
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 11) หลังอาหารนาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด พักผ่อน
กันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Dalat Plaza Hotel หรื อเทียบเท่า)

วันทีห่ ้ า : ดาลัด - Crazy house - นา้ ตกดาตันลา นั่งรถราง - ฟานเทียด - ทะเลทรายสี แดงมุยเน่
06.30 น.

12.00 น.

18.30 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 12) หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม Crazy House ชมบ้ านตุ๊กตาที่มี
รูปทรงแปลกตา นาท่านชม นา้ ตกดาตันลา Datanla สนุกสนานกับการ นั่งรถราง (Roller Coaster)
ลงไปที่น ้าตก จากนันน
้ าท่านไปสักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ วัดเจดีย์มังกร (dragon pagoda) เป็ นวัดศานา
พุทธศาสนนิกายเซนในแบบของชาวเวียดนาม
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 13) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียด ชมวิถีชีวิต
ของชาวเวียดนามภาคใต้ ระหว่างการเดินทาง ชมวิถีชีวิตสองข้ างทางและบรรยากาศที่แวดล้ อมไปด้ วย
ภูเขา นาท่านชม ทะเลทรายสีแดงมุ่ยเน่ ( Red and White sand dunces ) ภูเขาทรายสีแดง
กว้ างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และ
เล่นสไลด์เดอร์ บนสันทราย
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 14) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักโรงแรม Muong
Thanh Hotel หรื อเทียบเท่า)

วันทีห่ ก : ฟานเทียด ซุยเตียน ทะเลทรายขาว - โฮจิมนิ ห์ ซิตี้ โบสถ์ นอร์ ทเธอดัม ช้ อปปิ้ ง
06.30 น.

12.00 น.

18.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 15) หลังอาหารนาท่านเดินทางไปลุยน ้าที่ ซุยเตียนหรือ Fairly
Stream ชมความมหัศจรรย์ของธารน ้าสีแดง เดินชมทัศนียภาพของชันดิ
้ น สูงลดหลัน่ กันไปสลับกับสีสนั
ของดินทรายอย่างสวยงาม จากนันน
้ าท่านชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ทะเลทรายขาว (White
Sand Dune) ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สดุ ของเวียดนาม
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 16) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ซิตี ้ ชมวิถีชีวิต
ของชาวเวียดนามทางภาคใต้ ให้ ถ่ายถ่ายรูปภายนอกของ โบสถ์ นอร์ ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี
ก่อสร้ างแบบ NEO-ROMAN นับเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สดุ แห่งหนึง่ ของโฮจิมินห์ซิตี ้ ชม
ความงดงามของสถาปั ตยกรรมตะวันตก ปั จจุบนั ใช้ เป็ นหอสวดมนต์สาหรับผู้ที่เป็ นคริ สต์ศาสนิกชน
และนาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้ าพื ้นเมืองเช่น รองเท้ า คริสตัล กระเป๋ า ของที่ระลึก
สิ่งของเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ มากมาย
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 17) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักโรงแรมในกรุงโฮจิ
มินห์)

วันทีเ่ จ็ด : โฮจิมนิ ห์ ซิตี้ - สนามบินดอนเมือง
06.30 น.
09.45 น.
11.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 18) หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat โฮจิมินห์
ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 651
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

• อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
ท่านละ 29,995.-บาท
ท่านละ 29,995.-บาท
ท่านละ 28,995.-บาท
ท่านละ 27,995.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท / ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• สาหรับท่านที่ตอ่ เครื่ องไปต่างจังหวัด ต้ องเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง เพราะต้ องผ่านตม. รับกระเป๋ าด้ วยครับ
• ค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบินตามรายการทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พกั 6 คืน (โรงแรม พักห้ องละ 2 ท่าน ห้ องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุไว้ ในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว, ค่ากระเช้ าไฟฟ้า
5.ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุ)
6.ค่าภาษีสนามบินไทยและเวียดนาม
7.ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
8.ค่าน ้าหนักกระเป๋ า 20 กิโลกรัม
9.มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
10.มัคคุเทศก์เวียดนาม (พูดภาษาไทยนาเที่ยว)
• ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม วันละ 100.-บาท (7 วัน รวม 700.-บาท)
2.ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 50.-บาท (7 วัน รวม 350.-บาท)
• หมายเหตุ : อัตราค่าบริ การนี ้ไม่ค้ มุ ครองกรณีกระเป๋ าโหลดใต้ ท้องเครื่ องชารุดเสียหายทุกกรณี
• สิ่งที่ควรนาติดตัว กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย
• การสารองที่น่ ัง
1.แฟกซ์หน้ าพาสปอร์ ต เพื่อจองตัว๋ เครื่ องบินและทาประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจาท่านละ 10,000.-บาท โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน พร้ อมแฟกซ์ใบโอน
เงินและระบุโปรแกรมทัวร์
3.หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ คืนเงินให้ ทงหมด
ั้
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จา่ ยตามความเป็ นจริงครับ

• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิธ์ านี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ทอ่ งเที่ยวก่อนหลังได้ ครับ โดยคานึงถึงสภาพอากาศ
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซงึ่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ บางส่วนหรื อทังหมด
้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สญ
ู หายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ ้นเหนืออานาจความควบคุมของ
บริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอ
ค่าบริ การคืนได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
• เพิ่มเติมเล็กน้ อยก่ อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์ เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ เดี๋ยวนีค้ อ่ นข้ างสบายแล้ วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ ้น
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้ อบังคับครับ
3.ที่พกั : โรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น ้าอุน่ เคเบิ ้ลทีวี พร้ อมสิ่งอานวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน : ก็เป็ นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5.การใช้ จา่ ยและการช้ อปปิ ง้ แนะนาให้ แลกดอลล่าร์ และเตรี ยมเงินบาทไทยไปด้ วยครับ เพราะในตลาดของฝาก ใช้ ได้ ทงั ้
เงินบาท ดอลล่าร์ และเงินด็อง (บางครัง้ แม่ค้าก็อยากได้ เงินไทย บางทีก็อยากได้ ดอลล่าร์ ครับ)
6.ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็ นช่วงที่อากาศหนาว บางวันในตัวเมืองฮานอยหนาวครับ
7.เส้ นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็ นถนนลาดยางสภาพเส้ นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่คอ่ ยดีครับ
8.ทริ ปนี ้สนุกสนานกับการช้ อปปิ ง้ ต่อราคาสินค้ า บอกไว้ ก่อนว่าให้ ตอ่ ราคา 30 - 50 % นะครับ

