รหัสโปรแกรม : 22371 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน : เกาะฟูก๊วก
VZPQC01 : ซุปตาร์.. ลั่ลล้า เวนิสเวียดนาม
กำหนดการเดินทาง ปีใหม่ 2565 โดยสายการบิน VIETJET AIR

 ล่องเรือชมความงามเวนิสแห่งเวียดนาม
 เที่ยวสวนสัตว์ Safari Vinpearl ชมสัตว์ป่ากว่า 200 สายพันธุ์
 ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium Vinpearl
 สนุกระทึกใจไปกับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวที่ Vin Wonder สวนสนุกใหญ่สุดในเวียดนาม
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีสุดน่ารัก Teddy Bear Museum Phu Quoc
 อิสระให้ท่านได้เสี่ยงโชคที่ Corona Casino
 พักโรแรม 5 ดาวทุกคืน
 มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง
29 ธ.ค. 64 – 01 ม.ค. 65
01 ม.ค. 65 – 04 ม.ค. 65

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

25,888

4,500

หมายเหตุ
INF 6,500

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก – Grand World
Phu Quoc - ล่องเรือชมความงามเวนิสแห่งเวียดนาม

07.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข R
เคาน์เตอร์ 8 สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
สำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

10.30 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR
เที่ยวบินที่ VZ 980

12.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปตรวจโควิด ตาม
มาตรการการเข้าประเทศของเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่น
ประเทศไทย)

บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม (1)

นำท่าน

เดินทางสู่ Grand World Phu Quoc – The Sleepless City เมืองที่ไม่เคยหลับใหล ซึ่งเป็น
จุดศูนย์กลางของ Phu Quoc United Center ที่ยกเอาสถานที่ช๊อปปิ้งยอดฮิตจากรอบโลก อาทิ
เวนิส เซี่ยงไฮ้ ถนนนเดินในเกาหลี และเวียดนาม มาจำลองไว้ในพื้นที่กว่า 500 ไร่ ให้ทุกคนได้
เพิลดเพิลนกับการช๊อปปิ้งและบรรยากาศอันแสนคึกคักของเทศกลางต่างๆ ให้ทุกท่านได้ ล่องเรือ
สัมผัสบรรยากาศ สถานที่ ที่ได้รับฉายานามว่าเป็น Venice แห่งเวียดนาม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม (2)

ที่พัก

โรงแรม Vinpearl Wonder World / Coastalland / Greenhill ระดับ 5 ดาว

วันที่สอง

สวนสนุก Vin Wonder – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium Vinpearl – นั่งกระเช้าเที่ยวชม
สวนสนุก Hon Thom

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่าน

สู่ Vin Wonders Phu Quoc สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในเวียดนาม รวมเครื่องเล่น
กว่ า 100 ประเภท มี ท ั ้ ง หมด 6 โซน ได้ แ ก่ Fantasy World, Mysterious Viking Village,
Adventure World, The Sea Shell, Typhoon World, European Streetmostphere
นำท่านชม Aquarium Vinpearl ซึ่งมีสัตว์น้ำนานาชนิดให้ท่านได้เดินชม นอกจากนั้นยังมีโชว์
นางเงือก และ โชว์โลมาให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน

จากนั้น

บ่าย
นำทุกท่าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม (4)
นั่งกระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวถึง 7,899 เมตร สู่เกาะ Sun World Hon
Thom Nature Park ซึ่งภายในเกาะจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สวนสนุก
โรงแรม และหาดทราย ให้ท่านได้นั่งพักผ่อนชิวๆ ถ่ายรูปสวยๆ พร้อมกิจกรรมทางน้ำให้ท่านได้
เลือกเล่นมากมาย (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) อาทิเช่น เจทสกี พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท พายเรือคายัค
ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม (5)

ที่พัก

โรงแรม Vinpearl Wonder World / Coastalland / Greenhill ระดับ 5 ดาว

วันที่สาม

สวนสั ต ว์ Safari Vinpearl – พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ห มี เ ทดดี ้ Teddy Bear Museum Phu Quoc อิสระ เล่นคาสิโนที่ Corona Casino

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

จากนั้น

นำท่านไปยังสวนสัตว์ Safari Vinpearl ซึ่งเป็นสวนสวัตว์เปิดแห่งแรกและแห่งเดียวของเวียดนาม
ที่สร้างขึ้นเลียนแบบที่อยู่อาศัยจริงของสัตว์ป่า และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากมากกว่า 150
ชนิด จากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

.

กลางวัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม (7)

จากนั้น

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear Museum Phu Quoc ซึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
รวบรวมตุ๊กตาหมีในรูปร่างหน้าตา เสื้อผ้าที่หลากหลายรูปแบบ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน ซึ่งภายใน
พิพิธภัณฑ์จะแบ่งเป็นโซนต่างๆตามคอนเซ็ปต์ ให้ทุกท่านได้เลือกถ่ายรูปตามใจชอบ.

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม (8)

*** หมายเหตุ *** ในวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจ RT-PCR ให้กับทุกท่านเพื่อออกเอกสารใช้ในการ
เช็คอินขากลับสู่ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าใช่จ่ายประมาณ
ท่านละ 25 USD
อิสระ

ให้ทุกท่านได้มีเวลาเล่นคาสิโนเสี่ยงโชค รับทรัพย์กันที่ Corona Casino

ที่พัก

โรงแรม Vinpearl Wonder World / Coastalland / Greenhill ระดับ 5 ดาว

วันที่สี่

เลือกซื้อสินค้าไข่มุกที่ Long Beach - ท่าอากาศยานเมืองฟู้โกว๊ก – ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นำทุกท่าน

ชม ฟาร์มไข่มุก ที่ตั้งอยู่ระหว่าง Long Beach และ Sao Beach ที่มีการสาธิตการแกะหอย การ
แงะไข่มุก และกระบวนการแต่ละขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นเครื่องประดับไข่มุกต่างๆ ให้ท่านได้
เลือกซื้อเครื่องประดับที่ทำจากไข่มุกในแบบต่างๆ

จากนั้น

นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

13.00 น.

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR
(VZ) เที่ยวบินที่ VZ 981

14.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุสำคัญ : เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้
ไฟล์ทบินล่าช้า หรือเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือ
หลังจากการเดินทาง โปรดสำรองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต่ำ 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมทัวร์
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาสม โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทาง
ธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึง
สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ทางเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
และการบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง
(เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนัก
ระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
× ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารตอนเช็คอินกับสายการบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายท่านละ 25 USD
× ค่าใช้จ่ายในการกักตัวในโรงแรมหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
เดินทางขึ้นต่ำ 25 ท่านต่อกรุ๊ป หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่าน
ยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทาง ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่าน
ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน :
 มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 24 ชั่วโมง กรณีลูกค้าทำการจองก่อน
วันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง
แฟกซ์
• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อม
ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
✓ เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋ว
เครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
✓ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
✓ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ
คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง
นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
✓ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
✓ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย
การดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 2 5
ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัว ร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่
/ ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด
อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และ
คนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้
ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน
นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่
สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

