โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์.
วันแรก

08.00 น.
10.20 น.
หมายเหตุ
12.05 น.

13.30 น.
บ่าย

คํา่

กรุงเทพฯ-ดาลัด-นํ้ าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้ งตลาดราตรีดาลัด
 ( - /กลางวัน//เย็น)
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3
Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยเทีย่ วบิน VZ 940
เนื่องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่
สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัด ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นที่
เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเข ้าสู่เมืองดาลัด
ดาลัท ซึ่งเป็ นเมืองทีถ่ ูกกล่าวขานว่าเป็ นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้
เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น
เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับนา้ ทะเล เลยได้เป็ นสถานทีพ่ กั ร้อนของ
ชาวฝรัง่ เศส ตัง้ แต่สมัยอาณานิคมฝรัง่ เศสเป็ น 100 ปี แล ้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ
สวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้ สมัยเก่าและสมัยใหม่ล ้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน
เป็ นหมู่บา้ นทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั สวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็ นเมืองแห่งโร
แมนติคเหมาะสาหรับคู่รกั หรือท่านทีต่ อ้ งการไปพักในเมืองทีส่ งบ บรรยากาศดีๆ ดาลัท
อากาศจะหนาวตลอดทัง้ ปี โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมีการจัดเทศกาล
ดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระทีเ่ มืองดาลัท
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่น้ําตกดาลันตา DATANLA WATERFALLซึ่งเป็ นนา้ ตกทีข่ นาด
ไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆทีเ่ กื้อหนุนทาให้มีนกั ท่อง
เทีย่ วแวะมาเทีย่ วชมกันเป็ นจานวนมาก รอบๆนา้ ตกมีเครื่องเล่นซึ่งใช้ธรรมชาติมาเป็ น
ส่วนประกอบ สนุ กสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนัง่ รถราง Roller Coaster
ลงไปชมนา้ ตก ท่านจะได้รบั ประสบการณ์แปลกใหม่ทไ่ี ม่ควรพลาด
นาท่านเขา้ ชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)
บ้านสไตล์แปลกๆทีอ่ อกแบบโดยฝี มอื ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่ง
เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in
Wonderland”
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารหลังอาหารนาท่าน ช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมือง

ดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทัง้
สดและแหง้ , ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็ นต้น
นําท่านเข้าที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า-วัดตัก๊ ลัม-พระราชวังฤดูรอ้ น-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้ งตลาดราตรีดาลัท
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.
จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเทีย่ วชมพระราชวังฤดูรอ้ นบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค์
สุดท้ายของเวียดนามประทับของกษัตริยเ์ บ๋าได๋จกั รพรรดิองค์สุดท ้ายของประเทศเวียด
นามในยามทีพ่ ระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ทีน่ ่นี บั ว่าเป็ นพระราชวัง
หลังสุดท้ายทีส่ ร้างขึ้นในสมัยฝรัง่ เศสเรืองอานาจอีกด้วย!!นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า ชม
วิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนาท่านไหว้พระที่วดั ตัก๊ ลัม (Truc Lam)วัดพุทธ
ในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ป่ นุ ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
นาท่านเทีย่ วชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวาง
บนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งดอกไม้ ทีน่ ่จี ะมีดอกไม้
บานสะพรัง่ ตลอดปี สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพือ่ ให ้ปรึกษา
ด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทาการรวมรวบพรรณไม้มากมายทัง้ ไม้ดอก ไม้
ประดับ ไม้ตน้ และกล้วยไม้พนั ธุต์ ่าง ๆ ซึ่งกล ้วยไม้ตัดดอกจานวนมากถูกส่งออกจาก
ดาลัด นอกจากดอกไม้ พืชผักเมืองหนาวก้อสามารถปลูกได้ดีไม่แพ้กัน ทาให้ดาลัดเป็ นแหล่งผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ
บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นาท่านแวะเทีย่ วชม Clay Pot Villageหมู่บา้ นดินเหนียวที่ถกู บันทึกในกินเนสบุก๊
สถาปัตยกรรมทีส่ ร้างจากดินเหนียวกลางป่ าสนคริสต์มาสริมทะเลสาบเตวีย่ นผลงาน
อันโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กว้างตัง้ แต่ ๒ – ๑๐ เมตร
และลึก๑-๙เมตรและสลักผลงานประติมากรรมสองด้านของหลุมเพลาะ ซึ่งเป็ นเรื่อง
ราวเกี่ยวกับทีม่ าของดาลัตไม่ว่าจะเป็ นบ้านไม้ใต้ถนุ ภาพชีวติ ประจาวันของชนเผ่าต่างๆ

จากนั้น

เที่ยง
จากนัน้

คํา่

ในดาลัต สถานทีท่ ม่ี ชี ่อื เสียงในปัจจุบนั ของดาลัตเช่น สถานีรถไฟ สถาบันปาสเตอร์ โบสถ์กอนก่าหรือลูกไก่ สนามบินและหุบ
เขาแห่งความรัก แต่ผลงานประติมากรรมทีโ่ ดดเด่นคือ บ ้านดินเหนียวบนพื้นที่ ๙๐ ตารางเมตรทีไ่ ด้บันทึกในกินเนสบุค๊ เวียด
นามว่า เป็ นบ้านดินเหนียวบะซอลต์ทไ่ี ม่เผาและมีหลังคารูปนู นแผนทีป่ ระเทศเวียดนามทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและบ ้านดินเหนียวบะซอลต์
ทีไ่ ม่เผาแห่งแรกและมีเอกลักษณ์พเิ ศษสุด
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารพิเศษ!!ไวน์แดงดาลัด
หลังอาหารนาท่าน ช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให ้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,
ผลไม้ฤดูหนาวทัง้ สดและแหง้ , ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็ นต้น
นําท่านเข้าที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า

 (เช้า/-/-)

วันที่สาม

ดาลัท-หมู่บา้ นปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ก่อนเดินทางกลับ นาท่านแวะชม หมู่บา้ นปักผ้าเอ็กซ์ควิ (XQ Embroidery Village) ประเทศเวียดนามมีช่อื เสียงในการปักผ้า
และการฝี มอื ซึ่งไม่แพ้ประเทศอื่นและทีน่ ่มี ปี ระวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาในการปักผ้าทีม่ คี วามละเอียดมาก เป็ นสถานทีร่ วบรวม
ศิลปะผลงานทีโ่ ดดเด่นของทีน่ ้ สี ่วนใหญ่เป็ นพวกงานปักไหม 3 มิตเิ หมือนจริงทีส่ อ่ื ถึงความเป็ นอยู่วถิ ชี ีวติ ของคนเวียดนามที่
XQ เป็ นอีกทีห่ นึ่งทีค่ นชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดโดยเฉพาะงานปักนี่ละเอียดและสวยงามกว่าของหลายๆประเทศ
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัด
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน VZ941
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื

12.15น.
14.05น.

........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวียดนาม ดาลัท 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว บิน VZ
เริ่มเดินทาง
6 ก.ค.61
11 ก.ค.61
25 ก.ค.61
10 ส.ค.61
22 ส.ค.61
24 ส.ค.61
05 ก.ย.61
14 ก.ย.61
19 ก.ย.61
28 ก.ย.61










กลับจากเดินทาง จํานวน
8 ก.ค.61
13 ก.ค.61
27 ก.ค.61
12 ส.ค.61
24 ส.ค.61
26 ส.ค.61
07 ก.ย.61
16 ก.ย.61
21 ก .ย.61
30 ก.ย.61

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

9,900

9,900

8,900

2,500

8,900

8,900

7,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

10,900

10,900

9,900

2,500

8,900

8,900

7,900

2,500

9,900

9,900

8,900

2,500

8,900

8,900

7,900

2,500

9,900

9,900

8,900

2,500

8,900

8,900

7,900

2,500

9,900

9,900

8,900

2,500

อัตราค่าบริการรวม
ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์ )
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ํามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่าบริการไม่รวม

- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บ ป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่ว มเดินทางไปด้วยโดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัวภายใน
๋
โดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.ในกรณี ใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ําเงินหรือพาสข้าราชการเดินทาง ก่อนทําการจองทัวร์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 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
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมา
ขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา

,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม 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 นห้องที่มี ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบนํ้า บางโรงแรมแต่ละชัน้ จะมีเพียงไม่ก่หี อ้ งซึ่ง
ในกรณี มาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ตดิ กันและอาจจะได้คนละชัน้ และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิ ต์ ซึ่งขึ้นอยู่กบั
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

