BHT

ทัวร์ เวียดนามดีดี!!
ROMANCE VIETNAM

ดาลัด – มุยเน่ $ วัน % คืน
สัมผัสเมืองดอกไม้ งาม แห่ งเมืองดาลัด
ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่

ฟรี !! ชิมไวน์ ขนึ 9 ชื:อเมืองดาลัด
พักหรู ระดับ ดาว !! ณ เมืองดาลัด

รายละเอียดโปรแกรม
วันที:หนึ:ง
กรุ งเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) –
ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)

(-/L/D)

08.30 น.

คณะพร้ อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน ประตู แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ (VZ)
โดยมีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ น

11.10 น.
12.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด เทียวบินที VZ940 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื อง
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเลี ย นเคื อ ง เมื อ งดาลั ด หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมื อ ง (เวลาท้ อ งถิ:น ที:
เวียดนาม เวลาเดียวกับประเทศไทย)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!! เฝอเวียดนาม
นํ าท่ าน เดิ น ท างโด ย รถ โค้ ช ป รั บ อ าก าศ สู่ จั งห วั ด ฟ าน เที ย ด เมื อ งมุ ย เน่ ใช้ เวล าป ระม าณ 3.5
ชม. ระยะทางประมาณ 156 กิโลเมตร จังหวัดฟานเทียด เป็ นเมืองตากอากาศและยังเป็ นแหล่งท่องเทียวทางทะเลที
สวยงามมี ชื อเสี ย งของประเทศเวี ย ดนาม ทั ง
ชายทะเลทีสวยงาม ท่านจะได้ สมั ผัสมนต์เสน่ห์แห่ง
ทะเลทรายตะวันออก ระหว่างการเดินทางท่านจะ
ได้ ชืนชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
ถึงเมื องมุยเน่ นํ าท่านชมและสัมผัสความยิงใหญ่
เม็ ด ทรายละเอี ย ดสี ข าวของ ทะเลทรายขาว
(White Sand Dunce) หรื อทีเรี ยกว่า “ซาฮาร่ า แห่ง
เวียดนาม” ทะเลทรายขาวทีใหญ่ทีสุดของเวียดนาม
ชมความงามของภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกว้ าง
ใหญ่ สุ ด สายตา สั ม ผั ส กั บ ความงดงามและ
บรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย และท่านสามารถเล่นสไลด์เดอร์ บนสันทราย หรื อ ขับรถ ATV ขึนไปบน
ยอดภูเขาทรายได้ (ค่ า บริ ก าร รถจิ]ฟ สไลด์ เดอร์ และรถ ATV ไม่ ร วมอยู่ ใ นรายการ) จากนันเดิ น ทางสู่
ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) เป็ นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงมากและอยู่ใกล้ ชายทะเล เม็ดทรายสีแดง
ละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลียนรูปร่างไปตามแรงลมทีพัดผ่านมา

เทียง

คํา

รั บประทานอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก NAM HAI HOTEL ระดับ G ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที:สอง

เมืองมุยเน่ - ลําธารนางฟ้ า (Fairly Stream) - เมืองตากอากาศ ดาลัด - นํา9 ตกดาทันลา (รถราง) กระเช้ าตั]กลัม - วัดตั]กลัม - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋ - CRAZY HOUSE ตลาดพืน9 เมืองดาลัด
(B/L/D)

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมนําชม ลําธารนางฟ้ า (Fairly Stream) ธารนําสีแดงทาง
ธรรมชาติ ลักษณะคล้ ายๆ แกรนด์แคนยอน ทีถูกสร้ างโดยธรรมชาติ ชมความงดงามของชันดิน ทีสูงลดลันกัน สลับกับ
สีสนั ของดินทรายทีสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที
แสนสงบ ความยาวกว่า I กม.

เทียง

เดิ น ทางสู่ เมื อ งดาลั ด ใช้ เวลาในการเดิ น ทาง
ประมาณ 3.5 ชัวโมง ซึงได้ ชือว่าเป็ นแหล่งท่องเทียว
ที โรแมนติ ค ที สุด ในเวี ย ดนาม เป็ นเมื อ งเล็ ก ๆบน
ขุน เขา แวดล้ อ มไปด้ ว ยป่ าเขา ไร่ ก าแฟและสวน
ดอกไม้ ดาลัดอยู่สงู จากระดับนําทะเล J, LM เมตร
ด า ลั ด ถู ก ค้ น พ บ โด ย ช า ว ฝ รั ง เศ ส ที ชื อ ว่ า
ALEXANDRA YERSIN ส มั ย ฝ รั งเศ ส ป ก ค รอ ง
เวียดนาม ทางข้ าหลวงฝรังเศสจึงสร้ างและพัฒ นา
เมื องดาลัดให้ เป็ นเมื องตากอากาศบนขุนเขาของชาวฝรังเศสในสมัยนัน เพื อใช้ ในการพักผ่อน จากการตรากตรํ า
ทํางานหนักในประเทศอาณานิคม ซึงต่อจากนันเมื องดาลัดได้ รับการขนานนามให้ เป็ น “เมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิชัวนิ
รันดร์ ” ซึงเป็ นสมญานามทีเหมาะสมทีสุด เพราะแม้ ในฤดูร้อนของดาลัด อุณหภูมิในตัวเมืองดาลัดจะอยู่ระหว่าง JMI องศาเซลเซียสเท่านัน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คํา

นําท่าน นั:งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่ าอันร่มรื น
เขียวชอุ่มลงสู่หบุ เขาเบืองล่าง เพือชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ นํา9 ตกดาทัน
ลา (Thac Datanla) นํ าตกขนาดไม่ ใ หญ่
มากแต่ มี ชื อเสี ย ง อี ก หนึ งในสถานที
ท่ อ งเที ยวยอดนิ ย มของดาลั ด ที ไม่ ค วร
พลาด นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ สถานี ก ระเช้ า
ไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเข้ าไฟฟ้าแห่งนีเป็ น
กระเช้ า ไฟฟ้ า ที ทัน สมัย ที สุด ของประเทศ
เวียดนามและมีความปลอดภัยสูงทีสุด ท่านจะได้ ชมวิว
ของเมืองดาลัดทีสามารถมองเห็นได้ ทงเมื
ั อง ทีตังอยุ่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม จากนันนําท่านชม วัดติ]กลัม เป็ น
วัด ที สร้ างอยู่บ นเนิ น เขาเหนื อ ทะเลสาบเตวี ย นลาม แวดล้ อ มไปด้ วยใบไม้ ด อกไม้ นานาพัน ธุ์ กับ ทิ ว สนที ยื น ต้ น
ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋ าได๋ พระเจ้ าเบ๋าได๋เป็ นจักรพรรดิองค์
สุดท้ ายของประเทศเวียดนาม พระราชวังแห่งนีก่อสร้ างตามศิลปะแบบฝรังเศส ในปี ค.ศ. ใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ าง
M ปี JiGG เป็ นสถานทีพักผ่อนของพระองค์และครอบครัวตังอยู่เนินเขาห่างจากตัวเมืองประมาณ กม. นําท่านชม
ห้ องพัก, ห้ องทํางาน เครื องชาม และวัตถุโบราณต่างๆ ทีเก็บพบได้ ในทะเลเมืองหวุงเต่า ภายในมีห้องพร้ อมพระฉายา
ลักษณ์ของพระเจ้ าเบ๋าได๋พร้ อมสมเด็จพระราชินี และพระราชโอรสพระราชธิดา ปั จจุบนั เปิ ดให้ นกั ท่องเทียวเช่าเพือพัก
แรม ถึงเวลานําท่านเทียวชม CRAZY HOUSE (HANG NGA GUEST HOUSE & ART GALLERY) เป็ นบ้ านต้ นไม้ ที
สร้ างรู ป ร่ า งลั ก ษณะที แปลกตา เป็ นทรงบ้ านที สร้ างด้ วยรู ป ทรงประหลาด ซึ งสร้ างตามแนวคิ ด ALICE IN
WONDERFUL LAND
รั บประทานอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร (ชิมไวน์ ดาลัด ฟรี !!)
นําท่าน เลือกซือของฝากพืนเมืองที ตลาดพืน9 เมืองดาลัด อยู่ใจกลางเมืองเป็ นทีชุมนุมชนกลุ่มน้ อยเผ่าต่างๆ ทีแต่ง
กายด้ วยชุดประจําเผ่า นําผลผลิตจากหมู่บ้านมาขาย มีสินค้ าพืนเมืองหลากหลายชนิดทีน่าเลือกซือหา ตัวอย่างเช่น
ดอกไม้ , ผลไม้ ฤดูหนาวทังสดและแห้ ง, ผักนานาชนิด, ชาอทิโชก, ขนมพืนเมือง, กาแฟและชาชนิดอืนๆมากมาย เป็ น
ต้ น ให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซือฝากกลับบ้ าน
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก SWISSBEL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที:สาม

เมืองดาลัด – สวนพฤกษศาสตร์ ดาลัด – กรุ งเทพฯ

(B/-/-)

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ ดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สร้ างขึนโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนือทีกว้ าง
ใหญ่ สืบเนืองจากเมืองดาลัด ได้ รับ สมญานามว่า เป็ นเมือง
แห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจึงเป็ นสถานที ทีรวบรวมพรรณไม้
ต่างๆของเมืองดาลัดไว้ อย่างมากมาย ทังไม้ ดอก ไม้ ประดับ
ไม้ ยืนต้ น เป็ นต้ น ซึงดอกไม้ สว่ นใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออก

จากเมืองดาลัดทังสิน สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน

13.35 น.
15.20 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ เทียวบินที VZ94
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริ การ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

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 %-$ ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ % ท่ าน)

ราคาเด็กไม่ เสริม
เตียง
(พักกับผู้ใหญ่ % ท่ าน)

พักเดี:ยว
เพิ:ม

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

ราคานี ไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,000 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป (ชําระทีสนามบินก่อนการเดินทาง)
ในกรณีท: ผี ้ ูโดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศ ที:เกี:ยวข้ องกับวันเดินทางที:
ท่ านได้ ทาํ การจองไว้ กับทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที:ทราบ ก่ อนการชําระเงินค่ าตัsว
ดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิtในการรั บผิดชอบทุกกรณี
อัตรานีร9 วม
ค่าตัวq เครื องบินไป-กลับ ชันประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดาลัด-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์
ค่าทีพักโรงแรมทีระบุในรายการระดับ G ดาว หรื อเทียบเท่า รวมทังสิน I คืน (พัก I-G ท่าน/ห้ อง)
ค่าอาหารครบทุกมือตลอดรายการ

ค่าโค้ ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้ าชมสถานทีทีระบุไว้ ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที เสียชี วิตเนื องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารั กษาพยาบาล
Muu,uuu บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง v-LM ปี ในกรณี ทีผู้เอาประกันภัยอายุตํากว่า v ปี หรื อ ระหว่าง LM-wM ปี
คุ้มครอง Mu % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทังนีขึนอยู่กับเงือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า wM ปี
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิyในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็ นพิษ
เท่านัน”)
ค่าระวางนําหนัก Iu กิโลกรัม

อัตรานีไ9 ม่ รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม L % และ ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3 %

ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมื องไทย 1,000 บาทต่อลูกทัวร์ . ท่านต่อทริป
(ชําระทีสนามบินก่อนการเดินทาง)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืน ทีไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมทีสังเพิม,
ค่านําหนักกระเป๋ าทีเกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีทีเกิดจากการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรื อของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับราคาขึน

เงื:อนไขการจองทัวร์
งวดที: กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองทีนัง ท่านละ M,uuu บาท (หลังจากทีได้ ทําการจองภายใน G วัน) และทีนังจะถูกยืนยันเมือ
ได้ รับค่ามัดจําแล้ วเท่านัน
งวดที: % ชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือทังหมด J วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริ ษัทฯจะคิดค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริ ง ณ วันนัน ทีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัวq เครื องบิน,
ค่าวีซา่ , ค่ามัดจําห้ องพัก เป็ นต้ น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิyในการคืนเงินทังหมดในทุกกรณี
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทําเรื อง ยืนเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้ บริ การ เพือให้ พิจารณาอีกครัง ทังนี อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึงไม่สามารถแจ้ ง
ได้ ว่าจะสามารถคืนเงินได้ ทงหมด
ั
หรื อ บางส่วน เพราะ จะขึนอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และใน
ทุกๆการให้ บริ การอืนๆ เป็ นสําคัญ

ข้ อมูลเพิ:มเติมเรื: องตัsวเครื:องบินและที:น: ังบนเครื: องบิน
ทางบริ ษัทได้ สํารองทีนังพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัวq เครื องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิyการเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัวq เครื องบิน ซึงมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัวq เครื องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิyเรี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย

นังที Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ทีจะนังต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้
ที มี ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื นได้ อ ย่างรวดเร็ วในกรณี ทีเครื องบินมี ปั ญ หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นํ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ีมีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกายและอํานาจในการให้ ทีนัง Long leg ขึนอยู่กับทางเจ้ าหน้ าที
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน

ข้ อมูลเพิ:มเติมเรื: องโรงแรมที:พัก
เนืองจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดียว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double)
และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึนมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิyในการ
ปรับเปลียนหรื อย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในเวียดนามมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย

การเดินทางเป็ นครอบครั ว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวทีต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก,
และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั

หมายเหตุ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิy ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับ ผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสูญ หาย สูญ เสียหรื อได้ รับ บาดเจ็บ ที นอกเหนื อความรับ ผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนืองจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิyการใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิyไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมือท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ เพือความเหมาะสม ทังนีทางบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
สําหรับ ผู้โดยสาร ทีไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื องเอกสาร (VISA) หรื อ การ
แจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้ าและออกจากประเทศ

การท่องเทียวประเทศเวียดนามนันจะต้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพือเป็ นการส่งเสริ มการท่องเทียวดังกล่าว คือ ร้ านยา
ร้ านไม้ ไผ่, ร้ านมะพร้ าว, ร้ านขนม เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ายค่าทัวร์ เพิม ทางบริ ษั ทฯ จะขอถื อว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ ว
ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง Iu ท่านขึนไป ออกเดินทางได้ แน่นอน ถ้ าจํานวนผู้เดินทาง JM - Iu ท่าน ทาง
บริ ษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้ าทัวร์ จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ ปด้ วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิน ทีพูดภาษาไทยได้ คอยรับทีสนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริ การทุกท่าน ตลอดการเดินทางทีประเทศเวียดนามเป็ นอย่างดี แต่ถ้าตํากว่า JM ท่าน ทางบริ ษัท ของสงวน
สิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน

หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า u เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที:เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า % หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **

