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โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์.
วันแรก

05.00 น.
07.35 น.
หมายเหตุ

09.05 น.
เที่ยง

คา่

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิต้ –ี อุโมงค์กจู่ –ี ล่องเรือชมทัศนี ยภาพแม่น้ าไซง่อนยามคา่ คืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
 ( - /กลางวัน**พิเศษอาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ/เย็น)
พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6
Nok Air (DD)ป้ ายต้อนรับที่สนามบิน“เวียดนามจิ๊บจิ๊บ”โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบิน DD 3210
สายการบินนกแอร์มีบริการล็อกที่นงั ่ และ Nok Premium Seat บริการสาหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ตอ้ งการนัง่ แถว
หน้าและนัง่ ติดกันหรือเลือกที่นัง่ ได้ เนื่ องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุป๊ ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่
อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน
* ต้องการล็อคที่นงั ่ แถวหน้า Nok Premium Seat
แถวที่ 30-35 และ 44-45 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 700 บาท/ท่าน
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครัง้ ก่อนทาการจองค่ะ**
เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิน่ ที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองนครโฮจิมนิ ห์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกูจ่ ี ชม อุโมงค์กจู่ ี อุโมงค์ของชาวเวียดกงทีข่ ดุ ขึ้นขนาดพอดี
กับตัวในสมัยที่ทาสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกนั รวมถึงกองทหาร
พันธมิตรจากนานาประเทศทีช่ าวเวียดนามจะต้องใช้ชวี ติ อยู่ภายใต้อโุ มงค์น้ ี ซึง่ ในอดีต
เคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อโุ มงค์น้ ีถงึ 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม
และยังเคยใช้เป็ นที่บญั ชาการทางทหารและเป็ นหลุมหลบภัย ซึง่ มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร
บริการอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารคา่ พร้อมชมโชว์บนเรือ ล่องเรือชมความงามของแม่น้ าไซง่อน แม่นา้ สายหลัก
ของนครโฮจิมนิ ห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมืองชมโชว์การแสดงจาก
สาวเวียดนามให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์ โดยโชว์ต่างๆจะผลัดเปลีย่ นกันไปในแต่ละวัน
เป็ นภัตตาคารลอยนา้ ทีอ่ ยู่บนเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชัน้ ใช้เวลาล่องตามลาแม่นา้ ไซ่งอ่ นชม
ทัศนียภาพสองฝัง่ ทีส่ วยงามยามคา่ คืน ประมาณ 1 ชัว่ โมง
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั **โรงแรมHOANG PHU GIA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
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วันที่สอง

โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่ )-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลาธาร FAIRYSTREAM  (เช้า/กลางวัน/คา่ )

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ250
ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถชี วี ติ
ของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทาไร่ ทาสวน เป็ นวิถชิ วี ติ ทีเ่ รียบง่าย สิง่
ทีท่ ่านจะได้สมั ผัสคือ การจราจรทีค่ บั คัง่ เต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมนิ ห์ซติ ้ ี
ทีม่ มี าทีส่ ุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิง่ แรกทีจ่ ะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสต
ประสาทคุณมิรูล้ มื คือ "เสียงแตรรถ" หลังจากนัน้ เมือ่ เดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรือเรียกอีก ชื่อว่า “มุยเน่”บรรยากาศคล้าย
เกาะช้างในเมืองไทย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานที่ท่องเที่ยวทีม่ ชี ่อื เสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ด
ทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ ง เนินทรายจะเปลีย่ นรูปร่างไปตามแรงลมทีพ่ ดั ผ่านมา ชมและสัมผัส ความยิง่ ใหญ่เม็ด
ทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือทีเ่ รียกว่าทะเลทราย
ขาวทะเลทรายทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟ
เทีย่ วชมทะเลทราย พาชม ลาธารนางฟ้ า Fairy Stream ลาธารนา้ สายเล็กๆที่ไหลลัด
เลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลาธารทีน่ า้ ไหลผ่านไปมีลกั ณณะเนื้อละ
เอียดเป็ นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว
บริการอาหารเย็นที่หอ้ งอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEรีสอร์ทติดริมทะเล หรือเทียบเท่า

เที่ยง
จากนั้น

คา่

วันที่สาม

ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูรอ้ น-นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า-วัดตัก๊ ลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้ งตลาดราตรีดาลัท
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง)
ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆซึง่ ท่านจะเห็นไร่แก้ว
มังกรไร่กาแฟซึง่ เส้นทางทีน่ าท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็ นเส้นทางทีส่ ะดวกสบาย
เมือ่ เดินทางถึง ดาลัท ซึง่ เป็ นเมืองทีถ่ กู กล่าวขานว่าเป็ นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก”
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เที่ยง

คา่

วันที่ส่ี

เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขา
สูงถึง 1500 เมตรจากระดับนา้ ทะเล เลยได้เป็ นสถานทีพ่ กั ร้อนของชาวฝรัง่ เศส ตัง้ แต่สมัยอาณานิคมฝรัง่ เศสเป็ น 100 ปี แล้ว
ท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้ สมัยเก่าและสมัยใหม่ลอ้ มรอบด้วยทิวทัศน์สน
เป็ นหมูบ่ า้ นทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั สวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็ นเมืองแห่งโรแมน
ติค เหมาะสาหรับคู่รกั หรือท่านทีต่ อ้ งการไปพักในเมืองทีส่ งบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัท
อากาศจะหนาวตลอดทัง้ ปี โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศ
กาลดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอกซากุระทีเ่ มืองดาลัท
นาท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆทีอ่ อกแบบโดยฝี มอื ลูกสาว
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึง่ เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยได้แรง
บันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”เทีย่ วชมพระราชวังฤดูรอ้ นบ๋าวได๋
(DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทับของกณัตริยเ์ บ๋าได๋จกั ร
พรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามทีพ่ ระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ
เมืองดาลัด ทีน่ ่ีนบั ว่าเป็ นพระราชวังหลังสุดท้ายทีส่ ร้างขึ้นในสมัยฝรัง่ เศสเรืองอานาจอีก
ด้วย!!นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนาท่านไหว้พระที่
วัดตัก๊ ลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ป่ นุ ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชม สวนดอกไม้ เมืองหนาวดาลัด ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวาง
บนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งดอกไม้ ที่น่ีจะมีดอกไม้
บานสะพรัง่ ตลอดปี สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพือ่ ให้ปรึกณา
ด้านการเกณตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทาการรวมรวบพรรณไม้มากมายทัง้ ไม้ดอก ไม้
ประดับ ไม้ตน้ และกล้วยไม้พนั ธุต์ ่าง ๆ ซึง่ กล้วยไม้ตดั ดอกจานวนมากถูกส่งออกจาก
ดาลัด นอกจากดอกไม้ พืชผักเมืองหนาวก้อสามารถปลูกได้ดไี ม่แพ้กนั ทาให้ดาลัดเป็ นแหล่งผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ
บริการอาหารเย็นที่ ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่าน ช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,
ผลไม้ฤดูหนาวทัง้ สดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็ นต้น
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า

ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตรุ สั โฮจิมินห์-อนุ สาวรียป์ ระธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้ งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
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 (เช้า/กลางวัน/-)
07.00 น.
เที่ยง

20.45น.
22.15 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศจากดาลัท สูน่ ครโฮจิมินท์
บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นาท่านชมจัตรุ สั โฮจิมินห์และอนุ สาวรียป์ ระธานาธิบดีโฮจิมินห์โบสถ์นอร์ธเธอดัม
อายุกว่า100 ปี ก่อสร้างแบบNEO-ROMAN นับเป็ นสถาปัตยกรรมทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ุด
แห่งหนึ่งของโฮจิมนิ ห์ซติ ้ ชี มความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบนั ใช้เป็ นหอ
สวดมนต์สาหรับผูท้ เ่ี ป็ นคริสต์ศาสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึกนาท่านชม
ที่ทาการไปรษณี ยก์ ลางทีม่ ลี กั ณณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลหลังจากนัน้ นาท่าน
ช้อปปิ้ งที่ ตลาดเบนถันตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋ า ของทีร่ ะลึก
สิง่ ของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย สมควรเวลาเดินสู่ สนามบิน Tan Son Nhat
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3219
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัท 4 วัน 3 คืน บิน DD
เริม่ เดินทาง
23 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61
6 ก.ค.61
7 ก.ค.61
13 ก.ค.61
14 ก.ค.61
20 ก.ค.61
21 ก.ค.61
3 ส.ค.61
4 ส.ค.61
9 ส.ค.61

กลับจากเดินทาง จานวน
26 มิ.ย.61
3 ก.ค.61
9 ก.ค.61
10 ก.ค.61
16 ก.ค.61
17 ก.ค.61
23 ก.ค.61
24 ก.ค.61
6 ส.ค.61
7 ส.ค.61
12 ส.ค.61

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500
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10 ส.ค.61
11 ส.ค.61
17 ส.ค.61
18 ส.ค.61
24 ส.ค.61
25 ส.ค.61
31 ส.ค.61











13 ส.ค.61
14 ส.ค.61
20 ส.ค.61
21 ส.ค.61
27 ส.ค.61
28 ส.ค.61
3 ก.ย.61

31
31
31
31
31
31
31

12,900

12,900

11,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

11,900

11,900

10,900

3,500

อัตราค่าบริการรวม
ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าบริการนัง่ รถจิ๊บฟรีท่ที ะเลทรายมุ่ยเน่
อัตราค่าบริการไม่รวม






ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน) ทางบัญชี
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1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัวภายใน
๋
โดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว








รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
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 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมา
ขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา

,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่าน รับทราบ
และยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รบั อิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็ นขนาดของ
ตามประเทศเวียดนาม
รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple
Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิ กันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบน้ า บางโรงแรมแต่ละชัน้ จะมีเพียงไม่กห่ี อ้ งซึ่ง
ในกรณี มาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชัน้ และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิ ต์ ซึ่งขึ้นอยู่กบั
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
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