ROMANCE VIETNAM 3D2N (RM001VZ-2)

ROMANCE VIETNAM

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

พักหรู ระดับ 5 ดาว !! ณ เมื องดาลัด
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่หนึ่ ง

กรุ งเทพฯ – ดาลั ด – จั งหวั ดฟานเที ย ด มุ ย เน่ – ลาธารนางฟ้ า (Fairly Stream) – ทะเลทรายแดง (Red
Sand Dunce) - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce)

08.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 แถว G (ทางด้ านใน) เคาน์ เตอร์ สายการบิ น ไทย เวี ยดเจ็ท แอร์
(VZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดิ นทางสู่ เมืองดาลัด เที่ยวบินที่ VZ940 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่ อง
ถึง ท่ า อากาศยานนานาชาติ เลี ยนเคื อง เมืองดาลัด หลังผ่ านพิ ธีก ารตรวจคนเข้ า เมื อง (เวลาท้ องถิ่น ที่เ วี ย ดนาม
เวลาเดี ยวกับประเทศไทย)
 รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เฝอเวี ยดนาม
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง โ ด ย ร ถ โ ค้ ช ป รั บ อ า ก า ศ สู่ จั ง ห วั ด ฟ า น เที ย ด เ มื อ ง มุ ย เ น่ ใ ช้ เ ว ล า ป ระ ม า ณ 4
ชม. ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร จังหวัด ฟานเที ยด เป็ นเมื องตากอากาศและยังเป็ น แหล่งท่อ งเที่ยวทางทะเลที่ สวยงามมี
ชื่อ เสี ย งของประเทศเวี ยดนาม ทัง้ ชายทะเลที่ สวยงาม ท่ านจะได้ สัม ผัสมนต์ เ สน่ ห์ แ ห่ง ทะเลทรายตะวันออก ระหว่า งการ
เดิ น ทางท่ านจะได้ ชื่น ชมวิวทิ วทัศน์ แ ละวิ ถีชี วิต ของชาวเวีย ดนาม น าชม ล าธารนางฟ้ า (Fairly Stream) ธารน ้าสีแ ดงทาง
ธรรมชาติ ลัก ษณะคล้ ายๆ แกรนด์ แคนยอน ที่ถกู สร้ างโดยธรรมชาติ
ชมความงดงามของชันดิ
้ น ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสนั ของดิ นทราย
ที่สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสงบ ความยาวกว่า 2 กม.

11.10 น.
12.55 น.
เที่ยง

ค่ า

วันที่สอง

จากนั ้น
เดิ น ทาง
สู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) เป็ นสถานที่ท่ องเที่ย วที่ มี
ชื่อเสีย งมากและอยู่ใกล้ ชายทะเล เม็ด ทรายสีแ ดงละเอียดราวกับ
แป้ง เนิ นทรายจะเปลี่ยนรูปร่ า งไปตามแรงลมที่พั ดผ่า นมา ชมและ
สัมผัสความยิ่ งใหญ่ เม็ ดทรายละเอี ยดสีขาวของ ทะเลทรายขาว
(White Sand Dunce) หรื อ ที่เ รี ย กว่ า “ซาฮาร่ า แห่ งเวีย ดนาม” ทะเลทรายขาวที่ ใหญ่ ที่ สดุ ของเวีย ดนาม ชมความงามของ
ภูเขาทรายสี เหลือ งทองอันกว้ างใหญ่ สดุ สายตา สัม ผัสกับ ความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย และ
ท่านสามารถเล่ นสไลด์ เดอร์ บ นสันทราย หรื อ ขับรถ ATV ขึ น้ ไปบนยอดภูเขาทรายได้ (ค่ า บริการ รถจิ๊ฟ สไลด์ เดอร์ และรถ
ATV ไม่ รวมอยู่ในรายการ)
 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้ าสู่ที่พัก NAM HAI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
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พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋ – CRAZY HOUSE – ตลาดพืน้ เมื องดาลัด
เช้ า

เที่ยง

ค่ า

วันที่สาม

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางสู่ เมืองดาลัด ใช้ เวลาในการเดิ นทางประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งได้ ชื่อ ว่าเป็ น แหล่งท่ องเที่ย วที่โรแมนติ คที่ สดุ ในเวี ยดนาม
เป็ นเมืองเล็ก ๆบนขุนเขา แวดล้ อมไปด้ ว ยป่ า เขา ไร่ ก าแฟและสวนดอกไม้ ดาลัดอยู่สงู จากระดับ น ้าทะเล 1,475 เมตร ดาลัด
ถูก ค้ น พบโดยชาวฝรั่ งเศสที่ ชื่ อว่ า ALEXANDRA YERSIN สมัยฝรั่ง เศสปกครองเวี ยดนาม ทางข้ าหลวงฝรั่งเศสจึง สร้ างและ
พัฒนาเมืองดาลัดให้ เป็ นเมือ งตากอากาศบนขุนเขาของชาวฝรั่งเศสในสมัยนัน้ เพื่ อ ใช้ ในการพักผ่ อน จากการตรากตราทางาน
หนักในประเทศอาณานิคม ซึ่งต่ อจากนันเมื
้ องดาลัดได้ รับการขนานนามให้ เป็ น “เมืองแห่งฤดู ผลิชวั่ นิรันดร์ ” ซึ่ งเป็ นสมญานาม
ที่เหมาะสมที่สดุ เพราะแม้ ในฤดูร้อนของดาลัด อุณหภูมิในตัวเมืองดาลัดจะอยู่ระหว่าง 15-24 องศาเซลเซียสเท่านัน้
 รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
นาท่า นเดิ น ทางสู่ สถานีกระเช้ าไฟฟ้า เคเบิล คาร์ กระเข้ าไฟฟ้ าแห่ งนี ้เป็ น กระเช้ าไฟฟ้าที่ ทนั สมัยที่สดุ ของประเทศเวีย ดนาม
และมี ค วามปลอดภัย สูง ที่ สุด ท่ า นจะได้ ชมวิ ว ของเมื อ งดาลัด ที่
สามารถมองเห็ น ได้ ทัง้ เมื อ ง ที่ ตั ง้ อยุ่ท่ ามกลางหุบ เขาอัน สวยงาม
จากนัน้ น าท่ า นชม วั ด ติ๊ ก ลั ม เป็ น วัด ที่ สร้ า งอยู่บ นเนิ น เขาเหนื อ
ทะเลสาบเตวี ยนลาม แวดล้ อมไปด้ วยใบไม้ ดอกไม้ นานาพั นธุ์ กับ
ทิ ว สนที่ ยื น ต้ นตระหง่ า นปกคลุ ม ทุก หุ บ เขา น าท่ า น นั่ ง รถราง
(Roller Coaster) ผ่า นผื น ป่ า อัน ร่ ม รื่ น เขี ย วชอุ่ม ลงสู่ห ุบ เขาเบื อ้ งล่า ง
เพื่ อ ชมและสัม ผัสกับ ความสวยงามของ น า้ ตกดาทั น ลา (Thac
Datanla) น า้ ตกขนาดไม่ใหญ่ ม ากแต่ มีชื่ อ เสี ยง อีก หนึ่ง ในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด
นาท่ านชม พระราชวั งฤดู ร้อนของจัก รพรรดิ เบ๋ า ได๋ พระเจ้ า เบ๋ าได๋ เป็ น จัก รพรรดิ อ งค์ สุด ท้ า ยของประเทศเวี ยดนาม
พระราชวังแห่ง นี ้ก่อสร้ า งตามศิ ลปะแบบฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ใช้
ระยะเวลาในการก่อ สร้ าง 5 ปี 1933 เป็ นสถานที่ พั กผ่ อนของ
พ ระองค์ แ ละค รอบค รั ว ตั ง้ อยู่เ นิ น เข าห่ า งจากตั ว เมื อ ง
ประมาณ 4 กม. น าท่ านชมห้ องพัก , ห้ อ งท างาน เครื่ อ งชาม
และวัต ถุโ บราณต่ างๆ ที่ เ ก็ บ พ บได้ ในทะเลเมื อ งหวุง เต่ า
ภายในมีห้ องพร้ อมพระฉายาลักษณ์ ของพระเจ้ าเบ๋ าได๋ พร้ อ ม
สมเด็ จพระราชินี และพระราชโอรสพระราชธิด า ปั จจุบ ันเปิ ด
ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเช่ า เพื่ อพั ก แรม ถึ ง เวลาน าท่ า นเที่ ย วชม
CRAZY HOUSE (HANG NGA GUEST HOUSE & ART GALLERY) เป็ น บ้ า นต้ นไม้ ที่ สร้ า งรู ป ร่ า งลัก ษณะที่ แ ปลกตา เป็ น
ทรงบ้ านที่สร้ างด้ วยรูปทรงประหลาด ซึ่งสร้ างตามแนวคิ ด ALICE IN WONDERFUL LAND
 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เลือกซื อ้ ของฝากพื น้ เมืองที่ ตลาดพืน้ เมื องดาลัด อยู่ใจกลางเมืองเป็ นที่ช ุมนุมชนกลุ่มน้ อยเผ่า ต่ างๆ ที่แต่ งกายด้ ว ย
ชุดประจ าเผ่า น าผลผลิ ตจากหมู่บ้านมาขาย มี สินค้ าพื น้ เมืองหลากหลายชนิด ที่น่าเลื อกซื ้อหา ตัวอย่ างเช่น ดอกไม้ , ผลไม้ ฤ ดู
หนาวทัง้ สดและแห้ ง, ผัก นานาชนิด, ชาอทิโ ชก, ขนมพื น้ เมือง, กาแฟและชาชนิด อื่นๆมากมาย เป็ น ต้ น ให้ ทกุ ท่า นได้ เ ลือกซื อ้
ฝากกลับบ้ าน
 นาท่านเข้ าสู่ที่พัก SWISSBEL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
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เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกเยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์ ดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สร้ างขึ น้ โดยจักรพรรดิ เบ๋าได๋ บนเนื ้อที่กว้ างใหญ่
สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ได้ รับ สมญานามว่า เป็ นเมือง
แห่งดอกไม้ สวนแห่งนี ้จึงเป็ นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้
ต่ างๆของเมืองดาลัดไว้ อย่างมากมาย ทังไม้
้ ดอก ไม้
ประดับ ไม้ ยืนต้ น เป็ นต้ น ซึ่งดอกไม้ ส่วนใหญ่ ใน
เวียดนาม จะส่งออกจากเมืองดาลัดทังสิ
้ ้น
สมควรแก่เวลา นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิน

13.35 น. ออกเดิ นทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น สายการบิ น ไทย
เวี ยดเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ941
15.20 น. ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริ การ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
อั ตราค่ าบริ การ
วั นเดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)

ราคาเด็ กเสริมเตี ยง ราคาเด็ กไม่ เสริมเตี ยง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดี่ ยวเพิ่ม

20-22 ก.ค. 61

*ปรับราคาใหม่

9,555 บาท

1,900 บาท

03-05 ส.ค. 61

*ปรับราคาใหม่

9,555 บาท

1,900 บาท

10-12 ส.ค. 61

*ปรับราคาใหม่

10,500 บาท

1,900 บาท

17-19 ส.ค. 61 *ปรับราคาใหม่
24-26 ส.ค. 61 *ปรับราคาใหม่
31 ส.ค.-02 ก.ย. *ปรับราคาใหม่

9,555 บาท

1,900 บาท

9,555 บาท

1,900 บาท

10,500 บาท

1,900 บาท

9,555 บาท

1,900 บาท

07-09 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
12-14 ต.ค. 61
19-21 ต.ค. 61

*ปรับราคาใหม่
*ปรับราคาใหม่
*ปรับราคาใหม่
*ปรับราคาใหม่
*ปรับราคาใหม่
*ปรับราคาใหม่

ในกรณีท่ ผี ้ โู ดยสาร มีไฟล์ ทเดิ นทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่ เกี่ยวข้ องกับวั นเดิ นทางที่ท่านได้ ทาการจองไว้ กับทาง
บริษัทฯ กรุณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋ วดั งกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การรับผิดชอบทุกกรณี
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อัตรานีร้ วม
✓ ค่ าตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดาลัด-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์
✓ ค่ าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า รวมทังสิ
้ ้น 2 คื น (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
✓ ค่ าอาหารครบทุกมื ้อตลอดรายการ
✓ ค่ าโค้ ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
✓ อัตราค่ าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
✓ ประกัน ภัยในการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ เสียชี วิตเนื่อ งจากอุบตั ิ เหตุ จะคุ้ มครองเป็ นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ ารั กษาพยาบาล 500,000 บาท
(คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผ้ เู อาประกันภัย อายุต่ ากว่ า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวน
เงิน เอาประกัน ภัย ทังนี
้ ข้ ึ น้ อยู่ก ับ เงื่อ นไขของกรมธรรม์ / ส่ วนในกรณี ผู้เอาประกัน ภัยอายุสูงกว่ า 85 ปี ทางบริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ใ นการ
คุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิ ษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็ นพิ ษเท่านัน”)
้
✓ ค่ าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรัม
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภาษี มลู ค่ าเพิ่ ม 7 % และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ทิป มัค คุ เ ทศก์ท้ อ งถิ่ น 3 USD/วัน , พนักงานขั บ รถ 2 USD/วัน , พนัก งานโรงแรม, ร้ านอาหาร, ทิ ป หัว หน้ า ทัว ร์ จากเมื อ งไทย 3 USD/วัน
(สาหรับหัวหน้ าทัวร์ ตามแต่ ความพอใจในการให้ บริ การของลูกค้ าเป็ นสาคัญ) ฯลฯ
 ค่ า ใช้ จ่า ยส่ ว นตั ว หรื อ ค่ า ใช้ จ่ ายอื่น ที่ ไม่ ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม เช่ น ค่ าธรรมเนีย มหนังสื อ เดิ นทาง, ค่ า ซัก รี ด , ค่ า เครื่ อ งดื่ ม ที่ สั่ง เพิ่ ม, ค่ า
น ้าหนักกระเป๋ าที่ เกินกว่าทางสายการบิ นกาหนด, ค่ ารัก ษาพยาบาล กรณี ที่เกิ ดจากการเจ็บป่ ว ยจากโรค ประจาตัว, ค่ ากระเป๋ าเดิ นทางหรื อ
ของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดิ นทาง เป็ นต้ น
 ค่ าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ น้
เงื่อนไขการจองทัวร์
▪ งวดที่ 1 กรุ ณาวางเงินมัดจาในการสารองที่นงั่ ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ ทาการจองภายใน 3 วัน ) และที่นงั่ จะถูกยื นยัน เมื่อได้ รับค่ า
มัดจาแล้ วเท่านัน้
▪ งวดที่ 2 ชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือทังหมด
้
14 วันก่อนการเดิ นทาง
กรณียกเลิก
• ยกเลิ กหลัง จากวางเงิ นมัดจ า บริ ษัทฯจะคิ ด ค่ าใช้ จ่ายที่เกิด ขึ น้ จริ ง ณ วันนัน้ ที่ไม่ สามารถ คื นเงิ นได้ (ตัวอย่ างเช่ น ค่ า ตั๋วเครื่ องบิ น, ค่ า วีซ่า ,
ค่ ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็ มจานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคื นเงินทังหมดในทุ
้
กกรณี
• กรณี เจ็บ ป่ ว ย จนไม่ สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้ อ งมีใบรับ รองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับ รอง บริ ษัท จะทาเรื่ อง ยื่น เอกสารไปยังสายการบิ น ,
โรงแรม และในทุก ๆการให้ บริ ก าร เพื่ อให้ พิ จารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้ งได้ ว่ าจะสามารถ
คื นเงิน ได้ ทงหมด
ั้
หรื อ บางส่วน เพราะ จะขึ น้ อยู่กบั การพิ จารณาและตัด สินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุก ๆการให้ บริ การอื่น ๆ เป็ น
สาคัญ
▪
▪
▪

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ั งบนเครื่องบิน
ทางบริ ษั ทได้ สารองที่นั่ง พร้ อมชาระเงินมัด จาค่าตั๋ วเครื่ อ งบินแล้ ว หากท่า นยกเลิกทัว ร์ ไม่ว่ าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ การเรี ยกเก็บ ค่ามั ดจาตั๋ ว
เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ น้ จริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิ น
ใช้ เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่ งที่ Long Leg โดยปกติ อยู่บ ริ เวณทางออกประตูฉุก เฉิน และผู้ ที่จะนั่ ง ต้ องมีคุณ สมบัติ ตรงตามที่ส ายการบินก าหนด เช่น ต้ อ งเป็ นผู้ที่ มีร่ างกายแข็ ง แรง และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบิน มีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนั กประมาณ 20 กิโลกรั ม) ไม่ใช่ ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและ
ร่ างกายและอานาจในการให้ ที่นั่ง Long leg ขึ น้ อยู่กับทางเจ้ าหน้ าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น้
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่ องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้ ห้อ งพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple
Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริ ม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ น้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่ มีขนาดกะทัดรั ต และไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึ น้ อยู่กับการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั น้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้ วย

▪
▪
▪

การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครั วใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครั วที่ต้องได้ รับการดูแ ลเป็ นพิเ ศษ(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตั ว
ไม่สะดวกในการเดินท่ องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อ กันท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงั ้ หมด

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

หมายเหตุ
บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อ เกิด เหตุจ าเป็ นสุด วิสยั จนไม่ อาจแก้ ไ ขได้ และจะไม่ รับผิ ด ชอบ
ใดๆ ในกรณีที่ สญ
ู หาย สูญเสียหรื อ ได้ รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับ ผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่ น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่ างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ นี เ้ ป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ด เสร็ จ หากท่ านสละสิทธิ์ การใช้ บริ ก ารใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่ว่า จะเป็ น การชาระผ่านตั วแทนของบริ ษั ทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท ฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถื อ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆ
กาหนดการเดิ น ทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่ อความเหมาะสม ทังนี
้ ้ทางบริ ษัท ฯ จะยึ ดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะ
ผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่ านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่ างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การแจ้ งเข้ าแจ้ ง
ออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัท ฯ ทัวร์ จะไม่ รับ ผิ ดชอบในกรณี ที่ ด่ า นตรวจคนเข้ าเมือ งของประเทศไทยปฏิเ สธในการเข้ า และออกจาก
ประเทศ
การท่องเที่ย วประเทศเวี ยดนามนันจะต้
้
องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรั ฐบาล เพื่ อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่า ว คื อ ร้ านยา ร้ านไม้ ไผ่ ,
ร้ านมะพร้ า ว, ร้ า นขนม เป็ น ต้ น หากท่า นใดไม่ เข้ า ร้ า นดั งกล่ าวจะต้ อ งจ่ ายค่ า ทัว ร์ เ พิ่ ม ทางบริ ษัท ฯ จะขอถือ ว่า ท่ านรับ ทราบและยอมรั บ
เงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
ขอสงวนสิ ทธิ ราคาพิ เศษ สาหรับ จานวนผู้เดิ น ทาง 20 ท่ านขึ น้ ไป ออกเดิ นทางได้ แ น่น อน ถ้ าจานวนผู้เดิ น ทาง 15 - 20 ท่า น ทางบริ ษั ท ฯ
ออกเดิ น ทาง แต่ จะไม่ มีหวั หน้ าทัวร์ จ ากเมือ งไทยไปกับกรุ๊ป ด้ วยแต่ จะมี ไกด์ ท้องถิ่น ที่พู ดภาษาไทยได้ คอยรับ ที่สนามบินเวีย ดนาม และ จะ
คอยบริ ก ารทุกท่า น ตลอดการเดิ นทางที่ประเทศเวีย ดนามเป็ นอย่างดี แต่ ถ้าต่ า กว่า 15 ท่าน ทางบริ ษัท ของสงวนสิทธิไม่อ อกเดิ นทางในกรุ๊ ป
นัน้

หนั งสือเดินทางต้ องมี อายุ เหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นั บจากวันเดินทาง
และมี หน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนั งสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **
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