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ROMANCE VIETNAM

ดาลัด – มุยเน่ 3 วัน 2 คืน
สัมผัสเมืองดอกไม้ งาม แห่ งเมืองดาลัด
ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่

ฟรี !! ชิมไวน์ ขนึ ้ ชื่อเมืองดาลัด

พักหรู ระดับ 5 ดาว !! ณ เมืองดาลัด
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รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) –
ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)

(-/L/D)

08.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย เวี ยดเจ็ท แอร์
(VZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ น

11.10 น.
12.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด เที่ยวบินที่ VZ940 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่ อง
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเ ลียนเคื อง เมื องดาลั ด หลัง ผ่า นพิธี การตรวจคนเข้ าเมื อง (เวลาท้ องถิ่นที่
เวียดนาม เวลาเดียวกับประเทศไทย)
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เฝอเวียดนาม
น าท่ า นเดิ น ทางโดยรถโค้ ชปรั บ อากาศสู่ จั ง หวั ดฟานเ ที ย ด เ มื องมุ ยเ น่ ใ ช้ เวล าประมาณ 3.5
ชม. ระยะทางประมาณ 156 กิโลเมตร จังหวัดฟานเทียด เป็ นเมืองตากอากาศและยังเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวทางทะเลที่
สวยงามมี ชื่ อ เสี ย งของประเทศเวี ย ดนาม ทั ง้
ชายทะเลที่สวยงาม ท่านจะได้ สมั ผัสมนต์เสน่ห์แห่ง
ทะเลทรายตะวันออก ระหว่างการเดินทางท่านจะ
ได้ ชื่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
ถึงเมืองมุยเน่ นาท่านชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่
เม็ ด ทรายละเอี ย ดสี ข าวของ ทะเลทรายขาว
(White Sand Dunce) หรื อที่เรี ยกว่า “ซาฮาร่า แห่ง
เวียดนาม” ทะเลทรายขาวทีใ่ หญ่ทสี่ ุดของเวียดนาม
ชมความงามของภูเขาทรายสี เหลื องทองอันกว้ า ง
ใหญ่ สุ ด สายตา สั ม ผั ส กั บ ความงดงามแล ะ
บรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย และท่านสามารถเล่นสไลด์เดอร์ บนสันทราย หรื อ ขับรถ ATV ขึ ้นไปบน
ยอดภูเ ขาทรายได้ (ค่ าบริ ก าร รถจิ๊ฟ สไลด์ เ ดอร์ และรถ ATV ไม่ รวมอยู่ ในรายการ) จากนัน้ เดิ นทางสู่
ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากและอยู่ใกล้ ชายทะเล เม็ดทรายสี แดง
ละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรู ปร่างไปตามแรงลมที่พดั ผ่านมา
 รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้ าสู่ที่พกั NAM HAI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

เที่ยง

ค่า
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วันที่สอง

เมืองมุยเน่ - ลาธารนางฟ้ า (Fairly Stream) - เมืองตากอากาศ ดาลัด - นา้ ตกดาทันลา (รถราง) กระเช้ าตั๊กลัม - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋ - CRAZY HOUSE ตลาดพืน้ เมืองดาลัด
(B/L/D)

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมนาชม ลาธารนางฟ้ า (Fairly Stream) ธารน ้าสี แดงทาง
ธรรมชาติ ลักษณะคล้ ายๆ แกรนด์แคนยอน ที่ถกู สร้ างโดยธรรมชาติ ชมความงดงามของชันดิ
้ น ที่สูงลดลั่นกัน สลับ
กั บ สี สั น ของดิ น ทรายที่ ส วยงาม ท่ า มกล าง
บรรยากาศที่แสนสงบ ความยาวกว่า 2 กม.

เที่ยง

เดิ นทางสู่ เมื องดาลั ด ใช้ เวลาในการเดิ นทาง
ประมาณ 3.5 ชัว่ โมง ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่โรแมนติ ค ที่สุ ดในเวี ยดนาม เป็ น เมื อ งเล็ ก ๆบน
ขุ นเขา แวดล้ อ มไปด้ ว ยป่ าเขา ไร่ กาแฟและสวน
ดอกไม้ ดาลัดอยูส่ ูงจากระดับน ้าทะเล 1,475 เมตร
ด า ลั ด ถู ก ค้ น พ บ โ ด ย ช า ว ฝ รั่ ง เ ศ ส ที่ ชื่ อ ว่ า
ALEXANDRA YERSIN สมัยฝรั่ ง เศสปกครอง
เวียดนาม ทางข้ าหลวงฝรั่งเศสจึงสร้ างและพัฒนา
เมืองดาลัดให้ เป็ นเมืองตากอากาศบนขุนเขาของชาวฝรั่งเศสในสมัย นัน้ เพื่อใช้ ในการพักผ่อน จากการตรากตรา
ทางานหนักในประเทศอาณานิคม ซึ่งต่อจากนันเมื
้ องดาลัดได้ รับการขนานนามให้ เป็ น “เมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิ ชวั่ นิ
รันดร์ ” ซึง่ เป็ นสมญานามที่เหมาะสมที่สุด เพราะแม้ ในฤดูร้อนของดาลัด อุณหภูมิในตัวเมืองดาลัดจะอยูร่ ะหว่าง 1524 องศาเซลเซียสเท่านัน้
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่ าอันร่มรื่ น
เขี ยวชอุ่มลงสู่ หุบเขาเบือ้ งล่ า ง เพื่อ ชมและสัมผัส กับ
ความสวยงามของ นา้ ตกดาทันลา (Thac Datanla)
น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสี ยง อีกหนึ่งในสถานที่
ท่อ งเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด นาท่า น
เดินทางสู่ สถานีกระเช้ าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเข้ าไฟฟ้า
แห่ ง นี เ้ ป็ นกระเช้ า ไฟฟ้ า ที่ ทั น สมัย ที่ สุ ด ของประเทศ
เวียดนามและมีความปลอดภัยสูงที่สุด ท่านจะได้ ชมวิว
ของเมื อ งดาลัดที่ส ามารถมองเห็นได้ ทงั ้ เมื อ ง ที่ตงั ้ อยุ่
ท่ า มกลางหุ บ เขาอั น สวยงาม จากนั น้ น าท่ า นชม
วัดติก๊ ลัม เป็ นวัดที่สร้ างอยูบ่ นเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้ อมไปด้ วยใบไม้ ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสน
ที่ยืนต้ นตระหง่ านปกคลุมทุกหุบเขา นาท่านชม พระราชวั งฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋ าได๋ พระเจ้ าเบ๋าได๋เป็ น
จักรพรรดิองค์สุดท้ ายของประเทศเวียดนาม พระราชวังแห่งนี ้ก่อสร้ างตามศิลปะแบบฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ใช้ ระยะเวลา
ในการก่อสร้ าง 5 ปี 1933 เป็ นสถานที่พกั ผ่อนของพระองค์และครอบครัวตังอยู
้ ่เนินเขาห่างจากตัวเมืองประมาณ 4
กม. นาท่านชมห้ องพัก, ห้ องทางาน เครื่ องชาม และวัตถุโบราณต่างๆ ที่เก็บพบได้ ในทะเลเมืองหวุงเต่า ภายในมีห้อง
พร้ อมพระฉายาลักษณ์ ของพระเจ้ าเบ๋าได๋พร้ อมสมเด็ จพระราชินี และพระราชโอรสพระราชธิ ดา ปั จจุบนั เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวเช่าเพื่อพักแรม ถึงเวลานาท่านเที่ยวชม CRAZY HOUSE (HANG NGA GUEST HOUSE & ART
GALLERY) เป็ นบ้ านต้ นไม้ ที่สร้ างรู ปร่างลักษณะที่แปลกตา เป็ นทรงบ้ านที่สร้ างด้ วยรู ปทรงประหลาด ซึ่งสร้ างตาม
แนวคิด ALICE IN WONDERFUL LAND
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ค่า

 รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ชิมไวน์ ดาลัด ฟรี !!)
นาท่าน เลือกซื ้อของฝากพื ้นเมืองที่ ตลาดพืน้ เมืองดาลัด อยูใ่ จกลางเมืองเป็ นที่ชมุ นุมชนกลุ่มน้ อยเผ่าต่างๆ ที่แต่ง
กายด้ วยชุดประจาเผ่า นาผลผลิตจากหมูบ่ ้ านมาขาย มีสินค้ าพื ้นเมืองหลากหลายชนิดที่นา่ เลือกซื ้อหา ตัวอย่างเช่น
ดอกไม้ , ผลไม้ ฤดูหนาวทังสดและแห้
้
ง, ผักนานาชนิด, ชาอทิโชก, ขนมพื ้นเมือง, กาแฟและชาชนิดอื่นๆมากมาย เป็ น
ต้ น ให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อฝากกลับบ้ าน
 นาท่านเข้ าสู่ที่พกั SWISSBEL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองดาลัด – สวนพฤกษศาสตร์ ดาลัด – กรุงเทพฯ

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ ดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สร้ างขึ ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื ้อที่กว้ าง
ใหญ่ สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ได้ รับ สมญานามว่า เป็ นเมือง
แห่งดอกไม้ สวนแห่งนี ้จึงเป็ นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้
ต่างๆของเมืองดาลัดไว้ อย่างมากมาย ทังไม้
้ ดอก ไม้ ประดับ
ไม้ ยืนต้ น เป็ นต้ น ซึง่ ดอกไม้ สว่ นใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออก
จากเมืองดาลัดทังสิ
้ ้น สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่
สนามบิน

13.35 น.
15.20 น.

ออกเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ941
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริ การ



(B/-/-)
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วันเดินทาง

14-16 มิ.ย. 62
28-30 มิ.ย. 62
12-14 ก.ค. 62
26-28 ก.ค. 62
09-11 ส.ค. 62
23-25 ส.ค. 62
06-08 ก.ย. 62
20-22 ก.ย. 62
11-13 ต.ค. 62

อัตราค่ าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ราคาเด็กไม่ เสริม
เตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

8,900 บาท

1,900 บาท

8,900 บาท
10,500 บาท

1,900 บาท
1,900 บาท

8,900 บาท

1,900 บาท

8,900 บาท

1,900 บาท

10,500 บาท

1,900 บาท

ราคานี้ ไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,000 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป (ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
ในกรณีท่ผี ้ โู ดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่
ท่ านได้ ทาการจองไว้ กับทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋ว
ดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
อัตรานีร้ วม







ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) กรุ งเทพฯ-ดาลัด-กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์
ค่าที่พกั โรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า รวมทังสิ
้ ้น 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
ค่าอาหารครบทุกมื ้อตลอดรายการ
ค่าโค้ ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสี ยชีวิตเนื่องจากอุบตั ิเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจานวนเงิ น 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผ้ ูเอาประกันภัยอายุต่ากว่ า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี
คุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ น
พิษเท่านัน”)
้
 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรัม
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น /คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมื องไทย 1,000 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป

(ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่ม,
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าที่เกินกว่าทางสายการบินกาหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรื อของมีคา่ ที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ ้น

เงื่อนไขการจองทัวร์
 งวดที่ 1 กรุ ณาวางเงินมัดจาในการสารองที่นงั่ ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ ทาการจองภายใน 3 วัน) และที่นงั่ จะถูกยืนยันเมื่อ
ได้ รับค่ามัดจาแล้ วเท่านัน้
 งวดที่ 2 ชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทังหมด
้
14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริ ษัทฯจะคิดค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ วันนัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิน,
ค่าวีซา่ , ค่ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทังหมดในทุ
้
กกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทาเรื่ อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้ บริ การ เพื่อให้ พิจารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้ งได้ วา่ จะสามารถคืนเงินได้ ทงหมด
ั้
หรื อ บางส่วน เพราะ จะขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้ บริ การอื่นๆ เป็ นสาคัญ

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
 ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จา่ ย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บ ค่าใช้ จา่ ยตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
 นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ส ายการบินกาหนด เช่น ต้ องเป็ น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลื อผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double)
และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในเวียดนามมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า
ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
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การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก,
และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้ องให้ การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้ รับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรั บผิ ดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิ ดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การ
แจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิ เสธในการ
เข้ าและออกจากประเทศ
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้ านยา
ร้ านไม้ ไผ่, ร้ านมะพร้ าว, ร้ านขนม เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้ า ร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่า น
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ ้นไป ออกเดินทางได้ แน่นอน ถ้ าจานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริ ษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้ าทัวร์ จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้ วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พดู ภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริ การทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็ นอย่างดี แต่ถ้าต่ากว่ า 15 ท่าน ทางบริ ษัท ของ
สงวนสิทธิ ไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้

หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **

