วันแรก

กรุ งเทพฯ-ดาลัด-นํ้าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้ อปปิ้ งตลาดราตรีดาลัด
 ( - /กลางวัน//เย็น)

08.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3
Viet Jet Airโดยมีเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยเที่ยวบิน VZ 940

11.10 น.

12.55 น.

เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuong ดาลัด ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว(เวลา
ท้ องถิ่นที่เวียดนาม เท่ ากับประเทศไทย)เดินทางเข้าสู่ เมืองดาลัดซึ่งเป็ นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็ นเมืองแห่ ง
“ปารี สตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศ
อันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้ อยูบ่ นเขาสู งถึง 1500 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เลยได้เป็ นสถานที่พกั ร้อนของชาว
ฝรั่ ง เศส ตั้ง แต่ ส มัย อาณานิ ค มฝรั่ ง เศสเป็ น 100 ปี แล้ว ท่ า นจะได้สั ม ผัส กับ ธรรมชาติ ส วยงามชม

13.30 น.
บ่าย

จากนั้น

คํา่

สถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ลอ้ มรอบด้วย
ทิวทัศน์สน เป็ นหมู่บา้ นที่เต็มไปด้วยสี สันสวยงาม หลายหลากสี เหมือนลูกกวาดเป็ นเมืองแห่ งโรแมนติค
เหมาะสําหรับคู่รักหรื อท่านที่ตอ้ งการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ ดาลัทอากาศจะหนาวตลอดทั้งปี
โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือน
ท่านจะเห็นดอก ซากุระที่เมืองดาลัด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่นาํ้ ตกดาลันตา DATANLA WATERFALL ซึ่งเป็ นนํ้าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมาก
เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุนทําให้มีนกั ท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็ นจํานวนมาก รอบๆนํ้าตก
มีเครื่ องเล่นซึ่ งใช้ธรรมชาติมาเป็ นส่ วนประกอบ สนุ กสานกับกิจกรรมสุ ด พิเ ศษ!! การนั่ง รถราง Roller
Coaster ลงไปชมนํ้าตก ท่ านจะได้รับประสบการณ์ แปลกใหม่ ที่ไม่ควรพลาด นําท่ านเข้า ชม บ้ านเพีย้ น
(Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆที่ ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิ บดี คนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรี ยน
จบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่ องดัง “Alice inWonderland”
นําท่านช้อปปิ้ งที่ ร้ านโอทอป

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่ าน ช้ อ ปปิ้ งตลาดไนท์ บาร์ ซ่าของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ น ค้านานาชนิ ด อาทิ
ดอกไม้, เสื้ อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็ นต้น

นําท่ านเข้ าที่ พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรื อ
เทียบเท่ า

วันทีส่ อง

นั่งกระเช้ าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้ เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-Clay
Pot Village- ช้ อปปิ้ งตลาดราตรี ดาลัด
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋ าวได๋ (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทับ
ของกษัตริ ยเ์ บ๋ าได๋ จกั รพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ
เมืองดาลัด ที่นี่นบั ว่าเป็ นพระราชวังหลังสุ ดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรื องอํานาจอีกด้วย!!นําท่าน นั่ง
กระเช้ าไฟฟ้ า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสู งและนําท่านไหว้พระที่วัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธใน
นิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้

จากนั้น

นําท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง
ดาลัดได้รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่ งดอกไม้ ที่นี่จ ะมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดปี สวนดอกไม้เมือง
หนาวแห่งนี้ สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้ปรึ กษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทาํ การรวมรวบ
พรรณไม้มากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ตน้ และกล้วยไม้พนั ธุต์ ่าง ๆ ซึ่งกล้วยไม้ตดั ดอกจํานวนมากถูก

ส่งออกจากดาลัด นอกจากดอกไม้ พืชผักเมืองหนาวก้อสามารถปลูกได้ดีไม่แพ้กนั ทําให้ดาลัดเป็ นแหล่ง
ผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะเที่ยวชม Clay Pot Villageหมู่บ้านดินเหนียวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมที่สร้างจาก
ดินเหนี ยวกลางป่ าสนคริ สต์มาสริ มทะเลสาบเตวี่ยนผลงานอันโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนี ยวยาว ๑.๒
กิโ ลเมตร กว้างตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก ๑-๙เมตรและสลัก ผลงานประติ มากรรมสองด้านของหลุม
เพลาะ ซึ่งเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับที่มาของดาลัตไม่ว่าจะเป็ นบ้านไม้ใต้ถุนภาพชีวิตประจําวันของชนเผ่าต่างๆ
ในดาลัต สถานที่ ที่มีช่ื อเสี ย งในปั จ จุบัน ของดาลัต เช่ น
สถานี รถไฟ สถาบันปาสเตอร์ โบสถ์กอนก่าหรื อลูกไก่
สน า ม บิ น แ ล ะ หุ บ เ ข า แ ห่ ง ค ว า ม รั ก แ ต่ ผ ลง า น
ประติมากรรมที่โดดเด่นคือ บ้านดินเหนียวบนพื้นที่ ๙๐
ตารางเมตรที่ ได้บัน ทึก ในกิน เนสบุ๊ค เวียดนามว่า เป็ น
บ้านดินเหนี ยวบะซอลต์ที่ไม่เผาและมีหลังคารู ปนูนแผน
ที่ประเทศเวียดนามที่ใหญ่ที่สุด และบ้านดิ นเหนี ยวบะ
ซอลต์ที่ไม่เผาแห่งแรกและมีเอกลักษณ์พิเศษสุด

จากนั้น

นําท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียที่เบ่งบานอยูเ่ ต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้
เป็ นสถานที่ท่องเที่ ย วอัน ดับต้น ๆที่ดึ งดูด นัก ท่องเที่ย วให้เดิ นทางมาเยี่ย มชมได้เป็ นอย่างดี และให้ท่าน
เพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

คํา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!ไวน์ แดงดาลัด
หลังอาหารนําท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ ซ่าของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ
ดอกไม้, เสื้ อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็ นต้น
นําท่ านเข้ าที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรื อ
เทียบเท่ า

วันทีส่ าม

ดาลัด-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์ คิวดาลัด-กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านแวะชม หมู่บ้านปั ก ผ้ าเอ็กซ์ คิว (XQ Embroidery Village)ประเทศ
เวียดนามมีชื่อเสี ย งในการปั กผ้าและการฝี มือซึ่งไม่แพ้ประเทศอื่นและที่นี่ มี
ประวัติ ศาสตร์ ความเป็ นมาในการปั กผ้าที่ มีความละเอีย ดมากเป็ นสถานที่
รวบรวมศิลปะผลงานที่โดดเด่นของที่น้ ี ส่วนใหญ่เป็ นพวกงานปั กไหม 3 มิติ
เหมือนจริ งที่สื่อถึงความเป็ นอยูว่ ิถีชีวิตของคนเวียดนามที่XQเป็ นอีกที่หนึ่ งที่
คนชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดโดยเฉพาะงานปั กนี่ละเอียดและสวยงามกว่า
ของหลายๆประเทศสมควรเวลาเดินสู่ สนามบินเลียนคัง Lien Khuong ดาลัด
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน VZ941
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
********************************************

13.35 น.
15.20 น.

 (เช้ า/-/-)

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว บิน
เริ่มเดินทาง
03 ธ.ค.62
16 ธ.ค.62
23 ธ.ค.62
25 ธ.ค.62
27 ธ.ค.62
28 ธ.ค.62
31 ธ.ค.62
11 ม.ค.63
27 ม.ค.63
12 ก.พ.63
18 ก.พ.63
22 ก.พ.63
25 ก.พ.63
02 มี.ค.63
09 มี.ค.63

กลับจาก
เดินทาง
05 ธ.ค.62
18 ธ.ค.62
25 ธ.ค.62
27 ธ.ค.62
29 ธ.ค.62
30 ธ.ค.62
02 ม.ค.63
13 ม.ค.63
29 ม.ค.63
14 ก.พ.63
20 ก.พ.63
24 ก.พ.63
27 ก.พ.63
04 มี.ค.63
11 มี.ค.63

VZ

จํานวน

ผู้ใหญ่

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

9,900
9,900
9,900
9,900
11,900
11,900
11,900
9,900
10,900
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
9,900

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง

อัตราค่าบริการรวม










9,900
9,900
9,900
9,900
11,900
11,900
11,900
9,900
10,900
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
9,900

8,900
8,900
8,900
8,900
10,900
10,900
10,900
8,900
9,900
8,900
7,900
8,900
7,900
8,900
8,900

พักเดี่ยว
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัตเิ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนาํ้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่ รวม

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
× ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
× ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ได้ ระบุ
ไว้ในรายการ
× ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ)
× ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนํา้ ใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)

การจองทัวร์ :

เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้ อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก:

• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย:

• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่นๆ :

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่ านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน

• คณะผู้เ ดิน ทางจํานวน 15 ท่ านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ท ธิ์เ ลื่อ นวัน
เดินทาง หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ าทางบริษทั ฯ
จะไม่ รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มนํา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่ องเที่ยวเท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ
และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัตเิ หตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรื อชํารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อได้
 เมื่อท่ านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่ อนไขข้ อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมด

 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ท้ังหมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกี ารชํารุด เปี ยกนํา้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตนู ที่
ไม่ใช่ การประทับตราอย่างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก
ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทําให้
ท่ านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้อง
ทําพาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 การท่ องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเที่ยว

ดังกล่าว คือ ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้น หากท่ านใดไม่ เข้าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ เพิม่ ทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่ รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเล
ก็จะเป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้ องพักที่ประเทศเวียดนาม
• ห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดีย่ ว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน
(Triple Room)ห้ องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิ กันและบางโรงแรมอาจจะไม่มหี ้ องพักแบบ 3 ท่ าน อาจจะได้ เป็ น 1
เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงเสริม
• โรงแรมในเวียดนามห้องทีเ่ ป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํา้ บางโรงแรมแต่ละชั้นจะมี
เพียงไม่กหี่ ้องซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ ใช้ หลายห้ อง ห้ องพักอาจจะไม่ได้ตดิ กันและอาจจะได้ คนละชั้นและบาง
โรงแรมอาจจะไม่มลี ฟิ ต์ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
แล้ วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

