2VN363 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิ มินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน (DD)
เดิ นทางโดยสายการบิ นนกแอร์

พักริมทะเล บรรยากาศ 4 ดาว
นั ่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุ่ยเน่
สัมผัสมนต์เสน่ ห์ ดาลัดเมืองในหุบเขา
พิ เศษ!! ทานอาหารคา่ + ชมโชว์บนเรือ
ลิ้มรส บุฟเฟ่ ต์ หลากหลายเมนู

12 - 15 ต.ค. 61 13,900.30 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62 17,999.เด็ก **ตา่ กว่า 12 ปี ลด 1,000 บาท *พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่** พักเดี่ยว เพิ่ ม 3,500 บาท/ท่าน
เมนูพิเศษ :: อาหารบุฟเฟ่ ตน์ านาชาติ
พิ เศษ :: แถมฟรี นั ่งรถจิบ๊ ตะลุยทะเลทราย
ของแถม :: ชุดซินจ่าว
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์ก่จู ี–ล่องเรือชมทัศนี ยภาพแม่น้าไซง่อนยามคา่ คืนพร้อมอาหารเย็น+
ชมโชว์บนเรือ
(-/กลางวัน/เย็น)
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์แอร์ ประตู 6 Nok Air
(DD) โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
07.35 น.
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยเทีย่ วบิน DD 3210
หมายเหตุ : หมายเหตุ : สายการบินนกแอร์มบี ริการล็อกที่นั ่งและ Nok Premium Seat บริการสาหรับลูกค้าทีม่ คี วาม
ประสงค์ต้องการนั ่งแถวหน้าและนั ่งติดกันหรือเลือกทีน่ ั ่งได้ เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั ๋วกรุ๊ประบบ Random
ไม่สามารถล็อกทีน่ ั ่งได้ ที่นั ่งอาจจะไม่ได้นั ่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั ่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขสายการบิน
* ต้องการล็อคทีน่ ั ่งแถวหน้า Nok Premium Seat
แถวที่ 30-35 และ 44-45 ค่าบริการล็อกทีน่ ั ่ง ขาละ 350 บาท/เทีย่ ว/ท่าน ไปกลับ 700 บาท/ท่าน
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครัง้ ก่อนทาการจองค่ะ**
09.05 น.
เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิน่ ทีเ่ วียดนาม เท่ากับประเทศไทย) นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองนครโฮจิมนิ ห์

เที่ยง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร **พิ เศษ!!อาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกู่จี ชม อุโมงค์ก่จู ี
อุโมงค์ก่จู ี ของชาวเวียดกงที่ขุดขึน้ ขนาดพอดีกบั ตัวในสมัยที่ทาสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกนั
รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศทีช่ าวเวียดนามจะต้องใช้ชวี ติ อยูภ่ ายใต้อุโมงค์น้ี ซึง่ ในอดีต
เคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยูภ่ ายใต้อุโมงค์น้ีถงึ 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม
และยังเคยใช้เป็ นทีบ่ ญ
ั ชาการทางทหารและเป็ นหลุมหลบภัย ซึง่ มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร

คา่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิ เศษ รับประทานอาหารคา่ พร้อมชมโชว์บนเรือ ล่องเรือชมความงามของ
แม่น้าไซง่อน
แม่น้าสายหลักของนครโฮจิมนิ ห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพืน้ เมืองชมโชว์การแสดงจาก
สาวเวียดนามให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์ โดยโชว์ต่างๆจะผลัดเปลีย่ นกันไปในแต่ละวัน
เป็ นภัตตาคารลอยน้า ทีอ่ ยูบ่ นเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชัน้ ใช้เวลาล่องตามลาแม่น้าไซ่ง่อนชม
ทัศนียภาพสองฝั ง่ ทีส่ วยงามยามค่าคืน ประมาณ 1 ชั ่วโมง
พัก HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 2 :: โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่ )-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลาธาร FAIRYSTREAM
(เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ จงั หวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชม.ครึง่ ) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถชี วี ติ ของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทาไร่ ทาสวน เป็ นวิถิ
ชีวติ ที่เรียบง่าย สิง่ ที่ท่านจะได้สมั ผัสคือ การจราจรที่คบั คั ่งเต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมนิ ห์ซติ ้ที ม่ี มี าทีส่ ุดใน
โลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิง่ แรกทีจ่ ะติดตราตรึงใจและคงอยูใ่ นโสตประสาทคุณมิรลู้ มื คือ "เสียงแตรรถ" หลังจากนัน้ เมื่อ
เดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรือเรียกอีก ชื่อว่า “มุยเน่ ”บรรยากาศคล้าย เกาะช้างในเมืองไทย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความงดงามของทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมากและอยูใ่ กล้ชายทะเล
เม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ ง เนินทรายจะเปลีย่ นรูปร่างไปตามแรงลมทีพ่ ดั ผ่านมา ชมและสัมผัส ความ
ยิง่ ใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือทีเ่ รียกว่าทะเลทราย
ขาวทะเลทรายทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟ เทีย่ วชมทะเลทราย พาชม ลา
ธารนางฟ้ า Fairy Stream ลาธารน้าสายเล็กๆทีไ่ หลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลาธารทีน่ ้ าไหล
ผ่านไปมีลกั ษณะเนื้อละเอียดเป็ นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว
คา่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEรี สอร์ทติดริมทะเลหรือเทียบเท่า
วันที่ 3 :: ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า-วัดตั ๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้ งตลาดราตรี
ดาลัท
(เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศ
รอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆซึ่งท่านจะเห็นไร่แก้วมังกรไร่กาแฟซึ่งเส้นทางที่นาท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็ นเส้นทางที่
สะดวกสบาย เมื่อเดินทางถึง ดาลัท ซึ่งเป็ นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็ นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้
เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยูบ่ นเขาสูงถึง 1500
เมตรจากระดับน้าทะเล เลยได้เป็ นสถานทีพ่ กั ร้อนของชาวฝรั ่งเศส ตัง้ แต่สมัยอาณานิคมฝรั ่งเศสเป็ น 100 ปี แล้ว ท่าน
จะได้ส มั ผัสกับธรรมชาติส วยงามและชมสถาปั ตยกรรมแบบทัง้ สมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ส นเป็ น
หมู่บา้ นทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั สวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็ นเมืองแห่งโรแมน
ติค เหมาะสาหรับคู่รกั หรือท่านที่ต้องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัทอากาศจะหนาวตลอดทัง้ ปี
โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะ
เห็นดอกซากุระทีเ่ มืองดาลัทนาท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆทีอ่ อกแบบโดยฝีมอื ลูกสาว
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปั ตยกรรมมาจากฝรั ่งเศสโดยได้ แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง
“Alice inWonderland”เทีย่ วชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai) ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม

ประทับของกษัตริยเ์ บ๋าได๋จกั รพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ
เมืองดาลัด ทีน่ ่ีนบั ว่าเป็ นพระราชวังหลังสุดท้ายทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยฝรั ่งเศสเรืองอานาจอีกด้วย!!นาท่าน นั ่งกระเช้าไฟฟ้ า
ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนาท่านไหว้พระที่วดั ตั ๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ป่ นุ
ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวาง บนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัด
ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งดอกไม้ ทีน่ ่ีจะมีดอกไม้บานสะพรั ่งตลอดปี สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งนี้สร้างขึน้ ใน
ปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้ปรึกษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทาการรวมรวบพรรณไม้มากมายทัง้ ไม้ดอก ไม้
ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้พ นั ธุ์ต่าง ๆ ซึ่งกล้วยไม้ตดั ดอกจานวนมากถูกส่งออกจากดาลัด นอกจากดอกไม้ พืชผัก
เมืองหนาวก้อสามารถปลูกได้ดไี ม่แพ้กนั ทาให้ดาลัดเป็ นแหล่งผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ
คา่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่าน ช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสือ้
กันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทัง้ สดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพืน้ เมือง, กาแฟและชา เป็ นต้น
พัก VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 :: ดาลัท-โฮจิ มินห์-จัตรุ สั โฮจิ มินห์-อนุสาวรียป์ ระธานาธิ บดีโฮจิ มินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้ งตลาด
เบนถัน–กรุงเทพฯ
(เช้า/กลางวัน/-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ นครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ จากดาลัท สู่นครโฮจิมินท์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่าน ชมจัตุรสั โฮจิ มินห์ และอนุสาวรียป์ ระธานาธิ บดีโฮจิ มินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัมอายุกว่า100 ปี ก่อสร้างแบบ
NEO-ROMAN นับเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สมบูรณ์แบบทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโฮจิมนิ ห์ซติ ้ชี มความงดงามของสถาปั ตยกรรม
ตะวันตกปัจจุบนั ใช้เป็ นหอสวดมนต์สาหรับผูท้ เ่ี ป็ นคริสต์ศาสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึกนาท่านชมที่ทาการ
ไปรษณี ย์กลางที่มลี กั ษณะสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนี ยลหลัง จากนัน้ น าท่ านช้อปปิ้ งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสิน ค้า
พืน้ เมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋ า ของทีร่ ะลึกสิง่ ของเครื่องใช้ต่าง ๆ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD3219
22.15 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
รายละเอียดอัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่านสาหรับรอบการเดิ นทางที่ : 12-15 ตุลาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก

ราคา

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

13,900

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

13,900

เด็ก (04-11 ปี ) พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียง) ราคาท่านละ

12,900

ผูใ้ หญ่ ต้องการพักเดีย่ ว จ่ายเพิม่ ท่านละ

3,500

ราคาต่อท่านสาหรับรอบการเดิ นทางที่ : 30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคา

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

17,999

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

17,999

เด็ก (04-11 ปี ) พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียง) ราคาท่านละ

16,999

ผูใ้ หญ่ ต้องการพักเดีย่ ว จ่ายเพิม่ ท่านละ

3,500

รายละเอียดอัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ภาษีน้ามันและภาษีต ั ๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดีย่ ว)
อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตาม
สถานการณ์)
ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตามรายการ
น้ าหนักสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 20 กิโ ลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้น เครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่ าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7
กิโลกรัม
รถรางขึน้ กระเช้า+ค่ากระเช้าฟานซีปัน
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 1 เดือนขึน้ ไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ม่ี อี ายุสงู กว่า 70 ปี ขึน้
ไป ค่าชดเชยทัง้ หลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึง่ หนึ่งของค่าชดเชยทีร่ ะบุไว้ในกรรมธรรม์ ทัง้ นี้ย่อมอยูใ่ น
ข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษ ัทประกัน ชีวติ ทุ กกรณี ต้องมีใ บเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทหรือจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
การประกันไม่ค้มุ ครอง
กรณีท่เี สียชีวติ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ตงิ่ , อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
กรุณาเตรียมค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ตามสิ นน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิ ป
ค่ะ)เงื่อนไขจอง
การจองและสารองที่นั ่ง
1. วางเงินมัดจา ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 5,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้
เงื่อนไขการเดิ นทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น ตั ๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึง่ เมื่อจองและจ่ายมัด
จาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มกี ารคืนค่ามัดจาใดๆ ทัง้ สิน้ และในกรณีทอ่ี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิก
เลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรือ่ งขอคืนค่าตั ๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมดหรือบางส่ วนได้
เว้นแต่
2.1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิน บริษทั ฯ จะไม่
หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
2.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตั ๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้
ยกเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตั ๋ว + ค่าตั ๋วเครื่องบินใหม่ทงั ้ หมดในโปรแกรม และ
วันเดินทางนัน้ ๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ามันเชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และบริษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะ
เท่าทีไ่ ด้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เป็ น
3. คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดิ นทาง โดยมีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดิ นทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้

การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั ้ หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-30 ก่อนเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
3. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์การคืนเงินค่าทัวร์ทงหมดไม่
ั้
วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
4. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
5. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนทีบ่ ริษทั ฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
6. คณะผู้เดิ นทางจานวน 20 ท่ านขึ้นไปจึงออกเดิ นทางในกรณี ที่มีผ้เู ดิ นทางไม่ถึง 20 ท่ านขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน
วันเดิ นทางหรือยกเลิ กการเดิ นทางโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดิ นทาง
7. กรณีทท่ี ่านต้องออกตั ๋วภายใน เช่น (ตั ๋วเครื่องบิน,ตั ๋วรถทัวร์,ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการ
ออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษัทฯ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถ้าท่านออกตั ๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา
บินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
8. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน )เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้ง านเหลือไม่น้ อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ )
4. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่ านถูกปฎิเสธการเข้า หรือ ออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ าง

ธรรมชาติ( ซึ่ง ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่ง อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
5. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบตั ิเหตุใ นรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใ นกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่ง อยู่น อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
6. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ท าน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
7. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเองหรือในกรณีทก่ี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
8. กรณีท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
9. ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อได้
10 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
11. กรุ๊ ป ที่เ ดิน ทางช่ ว งวัน หยุด หรือ เทศกาลที่ต้อ งการัน ตีม ัดจ ากับสายการบิน หรือ ผ่า นตัว แทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด
12. การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
13. อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รบั อิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหาร
ทะเลก็จะเป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิ น 6 เดือน มิฉะนัน้ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ปฏิ เสธการเดิ นทางของท่าน

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม
1. ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดีย่ ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3
ท่าน (Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิ กันและบางโรงแรมอาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม
2. โรงแรมในเวียดนามห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ละชัน้ จะมี
เพียงไม่กห่ี อ้ งซึง่ ในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ตดิ กันและอาจจะได้คนละชันและบาง
้
โรงแรมอาจจะไม่มลี ฟิ ต์ซง่ึ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ

