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วันแรก

กรุงเทพฯ • ญาตราง • ดาลัด • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • ช้ อปปิ้ งตลาดไนท์ บาร์ ซ่า  (-/กลางวันบนเครื่ อง/เย็น)

07.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airway (PG)
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองญาตราง โดยเที่ยวบิน PG993 ** บริการอาหารบนเครื่ อง**

10.20 น.

12.05 น.

เดิ นทางถึ ง สนามบินกามรั ญ Cam Ranh ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว(เวลาท้ องถิ่นที่
เวียดนาม เท่ ากับประเทศไทย)เดินทางเข้า
สู่ เ มื อ งญาตราง เป็ นเมื อ งชายฝั่ ง ทะเลมี
ชายหาดอันสวยงาม เป็ นที่ท่องเที่ยวสาคัญ
ของเวียดนาม และเป็ นศูนย์กลางการเมือง
เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญา
ตรางมี ส ภาพภู มิ อ ากาศที่ ดี แ ละสามารถ
ท่ อ งเที่ ย วได้ เ กื อบทั้ งปี และในด้ า น
ประวัติ ศ าสตร์ เ มื อ งนี้ เคยเป็ นส่ ว นของ
อาณาจั ก รจามปา ซึ่ งมี ห ลั ก ฐานเป็ น
ปราสาทหิ นแบบจามที่หลงเหลืออยู่
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จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น
ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่ งเป็ นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็ นเมืองแห่ ง “ปารี ส
ตะวันออก” เมืองแห่ งดอกไม้ เมืองแห่ งดอกไม้ผลิ เมืองแห่ งความรัก“ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น
เพราะเมืองนี้อยูบ่ นเขาสู งถึง 1500 เมตรจากระดับน้ าทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชมสถาปั ตยกรรม
แบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ลอ้ มรอบด้วยทิวทัศน์ เป็ นหมู่บา้ นที่เต็มไปด้วยสี สันสวยงาม หลายหลากสี เหมือน
ลูกกวาดเป็ นเมืองแห่งโรแมนติค
นาท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยูเ่ ต็มพื้นที่ ซึ่ งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ
ต้นๆที่ดึงดู ดนักท่องเที่ยวให้เดิ นทางมาเยี่ยมชมได้เป็ นอย่างดี และให้ท่านเพลิ ดเพลิ นเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย

หลังอาหารนาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดไนท์ บาร์ ซ่าของเมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้านานาชนิ ด อาทิ ดอกไม้, เสื้ อ
กันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็ นต้น
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร แบบ BBQ BUFFET
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นาท่านเข้ าทีพ่ กั โรงแรม KINGS HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานประเทศเวียดนาม

วันทีส่ อง

นั่งกระเช้ าไฟฟ้า • วัดตัก๊ ลัม • Crazy House • นา้ ตกดาลันลา • มุยเน่ • ลาธารนางฟ้า  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสู งและนาท่านไหว้พระที่วดั ตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธใน
นิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้

จากนั้น

นาท่านเข้าชม บ้ านเพีย้ น (Crazy House)บ้าน
สไตล์ แ ปลกๆที่ อ อกแบบโดยฝี มื อ ลู ก สาว
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรี ยนจบ
สถาปั ต ยกรรมมาจากฝรั่ ง เศสโดยได้ แ รง
บัน ดาลใจจากนิ ย ายเรื่ องดัง “Alice
in
Wonderland” จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่
น้าตกดาลันลา (Dalanla Waterfall) ซึ่ งเป็ น
น้ า ตกที่ ข นาดไม่ ใ หญ่ ม าก แต่ ส วยงามมาก
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เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุนทาให้มีนกั ท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็ นจานวนมาก รอบๆน้ าตกมีเครื่ อง
เล่นซึ่ งใช้ธรรมชาติมาเป็ นส่ วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุ ดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster ลงไปชม
น้ าตก

เทีย่ ง

ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) ระหว่างทางท่าน
จะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชี พ ทาไร่ ทาสวน เป็ นวิถิชีวิตที่เรี ยบง่าย สิ่ งที่
ท่านจะได้สัมผัสคือ การจราจรที่คบั คัง่ เต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิต้ ีที่มีมากที่สุดในโลก ประมาณ 7
ล้านคัน สิ่ งแรกที่จะติดตราตรึ งใจและคงอยูใ่ น
โสตประสาทคุ ณ มิ รู้ ลื ม คื อ "เสี ย งแตรรถ"
หลัง จากนั้นเมื่ อเดิ นทางถึ งจังหวัดฟานเที ย ด
หรื อเรี ยกอี ก ชื่ อว่า “มุ ยเน่ ”บรรยากาศคล้าย
เกาะช้างในเมืองไทย จากนั้น นาท่านเที่ยว
ชม ลาธารนางฟ้ า Fairy Stream ลาธารน้ า
สายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยัง
ทะเล ดิ นในบริ เวณลาธารที่ น้ าไหลผ่านไปมี
ลัก ษณะเนื้ อละเอี ยดเป็ นดิ นสี แดงอมส้ ม ตัด
กับเมฆขาว
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู SEA FOOD
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั TTC / BLUE BAY หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม
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วันทีส่ าม

ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ชมและสัมผัส ความยิง่ ใหญ่เม็ดทรายละเอียดสี ขาวมองของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟ
หรื อที่เรี ยกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรื อ ซาฮาร่ า แห่ งเวียดนาม นาท่านชมความงดงาม
ของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากและอยูใ่ กล้ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสี
แดงละเอียดราวกับแป้ ง เนินทรายจะเปลี่ยนรู ปร่ างไปตามแรงลมที่พดั ผ่าน

จากนั้น

เดินทางเข้าสู่ เมือง ญาตราง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็ นที่
ท่องเที่ยวสาคัญของเวียดนาม และเป็ นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพ
ภูมิอากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได้เกือบทั้งปี และในด้านประวัติศาสตร์ เมืองนี้เคยเป็ นส่ วนของอาณาจักรจามปา
ซึ่ งมีหลักฐานเป็ นปราสาทหิ นแบบจามที่หลงเหลืออยู่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล (Vin Pearl Theme Park) เป็ นสวนสนุ กขนาดใหญ่และครบวงจรแห่ งใหม่
ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็ น 4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน้ า ที่มีชายหาดจาลองให้ได้นงั่ พักผ่อนหย่อนใจหรื อ

เทีย่ ง
จากนั้น
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สามารถลงเล่นน้ าได้ สวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่ องเล่นอันหวาดเสี ยวที่ทนั สมัยได้มาตรฐานระดับโลก สวนสนุ กใน
ร่ ม มีเครื่ องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผัสได้ท้ งั รู ป รส กลิ่น เสี ยง เหมือนท่านได้มีส่วนร่ วม
ในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ ที่ให้ท่านสามารถสนุกสนานกับตูเ้ กมส์ หยอดเหรี ยญได้ และพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ า ที่เป็ นอควาเรี ยมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุ์สัวต์น้ าหายากไว้กว่า 9,000 ชนิด **สาหรับท่ านที่
ต้ องการลงเล่นสวนนา้ กรุ ณาเตรียมชุ ดว่ายนา้ สาหรับเปี ยก 1 ชุ ดค่ ะ

ค่า

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร LUXURY BUFFET SEAFOOD และกุ้งมังกร
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นาท่านเข้ าทีพ่ กั โรงแรม SEN VIET NHA TRANG 4*หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของมาตรฐานประเทศเวียดนาม
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วันทีส่ ี่
เช้ า

ปราสาทโพนคร • กรุงเทพฯ

 (เช้ า/กลางวันบนเครื่ อง/-)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ า นสู่ วัด โพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพ
น ค ร อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ค ริ ส ต์ ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2
โบร าณ ส ถ าน แห่ งนี้ เป็ นอิ ทธิ พล ขอ ง
อาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น
ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็ นอิฐแดงขนาด
ใหญ่ โดยสร้ างขึ้ นเพื่อประดิ ษฐานเทพสตรี
ภควตี ในอดี ตเป็ นที่ บู ช าเทพเจ้า ในศาสนา
ฮิ นดู แต่ ปั จจุ บ นั ก็ ย งั คงเป็ นที่ ไ หว้สั ก การะ
เทพเจ้าของชาวเวียดนามอยู่

ได้เวลาสมควร เดินทางสู่ สนามบินกามรัญ Cam Ranh เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
12.55 น.
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airway (PG) เทีย่ วบินที่ PG994
** บริการอาหารบนเครื่ อง**
14.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************************

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวียดนาม ญาตราง ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

07 ก.พ.63
28 ก.พ.63
06 มี.ค.63
13 มี.ค.63
20 มี.ค.63
27 มี.ค.63
24 เม.ย.63
01 พ.ค.63

14,900
14,900
14,900
15,900
13,900
15,900
14,900
15,900

14,900
14,900
14,900
15,900
13,900
15,900
14,900
15,900

13,900
13,900
13,900
14,900
12,900
14,900
13,900
14,900

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

10 ก.พ.63
02 มี.ค.63
09 มี.ค.63
16 มี.ค.63
23 มี.ค.63
30 มี.ค.63
27 เม.ย.63
04 พ.ค.63

24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
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03 พ.ค.63
08 พ.ค.63
22 พ.ค.63
12 มิ.ย.63
26 มิ.ย.63

06 พ.ค.63
11 พ.ค.63
25 พ.ค.63
15 มิ.ย.63
29 มิ.ย.63

24+1
24+1
24+1
24+1
24+1

12,900
14,900
14,900
14,900
14,900

12,900
14,900
14,900
14,900
14,900

11,900
13,900
13,900
13,900
13,900

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
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อัตราค่ าบริการรวม









ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุ และค่ ารั กษาพยาบาล คุ้ มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุ ระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
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 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริ ป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า
30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 35 วัน)

กรณียกเลิก:
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 30-45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย:
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ น
จริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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เงื่อนไขอื่นๆ :
 บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจานวน
ที่บริ ษัทฯกาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่าน ขึน้ ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดิ นทางหรื อ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ อ งจากสายการบิ นอาจมี ก ารปรั บ เปลี่ย นไฟล์ ทบิ น หรื อเวลาบิ น โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ทราบล่ ว งหน้ า ทางบริ ษั ท ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใ ช้ หนั งสื อเดินทางราชการ(เล่ มน้า เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถู กปฏิ เสธในการเข้ า–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด

BT-VN12_PG_FEB-JUN_2020

 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุ ด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ทีไ่ ม่ ใช่
การประทับตราอย่างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้ า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 การท่ องเทีย่ วประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วดังกล่าว

คือ ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้ น หากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ ายค่าทัวร์ เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอ
ถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารทีป่ ระเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่ รสไม่ ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม
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รายละเอียดห้ องพักทีป่ ระเทศเวียดนาม
 ห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน ห้ องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน
(Triple Room)ห้ องพักแต่ ละประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้ องทีเ่ ป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องทีม่ ีขนาดกะทัดรัต และไม่ มีอ่างอาบนา้ บางโรงแรมแต่ ละชั้นจะมีเพียง
ไม่ กหี่ ้ องซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้ หลายห้ อง ห้ องพักอาจจะไม่ ได้ ติดกันและอาจจะได้ คนละชั้นและบางโรงแรม
อาจจะไม่ มีลฟิ ต์ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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