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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์.

วันแรก

กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ําตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
 ( - /กลางวัน//เย็น)

08.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3
Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ ทุก ท่าน

10.20 น.

ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยเที่ยวบิน VZ 940

หมายเหตุ

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและ
ไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

12.05 น.

เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัด ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเข้าสู่เมืองดาลัด
ดาลัท ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมื องแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้
เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น
เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้าทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของ
ชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ
สวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่ าและสมัยใหม่ล้ อ มรอบด้ วยทิวทัศน์ สน
เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโร
แมนติคเหมาะสาหรับคู่รักหรือ ท่านที่ ต้องการไปพักในเมื องที่สงบ บรรยากาศดีๆ ดาลัท
อากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโ ดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมีการจัดเทศกาล
ดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระที่เมืองดาลัท

(BISGN003) ทัวร์เ วีย ดนาม_VN01-VJ_โปรหรรษา...หนีร้อนไปดาลัด 3 วัน 2 คืน (VJ) พ.ค.-ก.ค. 61_เริ่ม 9,900.-

(BISGN003)

13.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่น้ําตกดาลันตา DATANLA WATERFALLซึ่งเป็นน้าตกที่ขนาด
ไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดล้อ มต่ างๆที่เกื้อหนุน ทาให้มีนัก ท่อง
เที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจานวนมาก รอบๆน้าตกมีเครื่องเล่นซึ่งใช้ธรรมชาติ มาเป็น
ส่วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุด พิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster
ลงไปชมน้าตก ท่านจะได้รับประสบการณ์แ ปลกใหม่ ที่ไ ม่ควรพลาด
นาท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)
บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝี มือลู กสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่ง
เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้ แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in
Wonderland”

ค่ํา

บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารหลังอาหารนาท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมือง
ดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้ , เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้ง
สดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
นําท่านเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค์
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สุดท้ายของเวียดนามประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ องค์สุ ดท้ายของประเทศเวีย ด
นามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวัง
หลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอานาจอีก ด้วย!!นาท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชม
วิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุ มสูงและนาท่านไหว้พระที่วัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธ
ในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
จากนั้น

นาท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวาง
บนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จะมีดอกไม้
บานสะพรั่งตลอดปี สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้ปรึกษา
ด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทาการรวมรวบพรรณไม้ มากมายทั้งไม้ ดอก ไม้
ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกจานวนมากถู กส่งออกจาก
ดาลัด นอกจากดอกไม้ พืชผักเมืองหนาวก้อสามารถปลูก ได้ ดีไ ม่แพ้กัน ทาให้ดาลัดเป็นแหล่งผลิตพืชผักเมืองหนาว
ของประเทศ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร

จากนั้น

นาท่านแวะเที่ยวชม Cl ay Pot Villageหมู่บ้านดินเหนียวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ก
สถาปัตยกรรมที่สร้างจากดินเหนียวกลางป่าสนคริส ต์ มาสริ มทะเลสาบเตวี่ยนผลงาน
อันโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กว้างตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตร
และลึก๑-๙เมตรและสลักผลงานประติ มากรรมสองด้ านของหลุ มเพลาะ ซึ่งเป็นเรื่อง
ราวเกี่ยวกับที่มาของดาลั ตไม่ ว่าจะเป็น บ้านไม้ใต้ถุน ภาพชีวิตประจาวัน ของชนเผ่าต่างๆ
ในดาลัต สถานที่ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันของดาลัตเช่น สถานีรถไฟ สถาบันปาสเตอร์ โบสถ์กอนก่าหรือลูกไก่
สนามบินและหุบเขาแห่งความรัก แต่ผลงานประติมากรรมที่ โดดเด่นคื อ บ้านดินเหนียวบนพื้นที่ ๙๐ ตารางเมตรที่
ได้บันทึกในกินเนสบุ๊คเวียดนามว่า เป็นบ้านดินเหนียวบะซอลต์ที่ไม่เผาและมีหลัง คารู ปนูนแผนที่ ประเทศ
เวียดนามที่ใหญ่ที่สุดและบ้านดินเหนียวบะซอลต์ที่ไ ม่เผาแห่งแรกและมีเอกลั กษณ์พิเศษสุ ด

ค่ํา

บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารพิเศษ!!ไวน์แดงดาลัด
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หลังอาหารนาท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้ , เสื้อ
กันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง , ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
นําท่านเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 (เช้า/-/-)

ก่อนเดินทางกลับ นาท่านแวะชม หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว (XQ Embroidery Village) ประเทศเวีย ดนามมี ชื่ อ เสี ย งใน
การปักผ้าและการฝีมือซึ่งไม่แพ้ประเทศอื่นและที่นี่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ น มาในการปั ก ผ้ า ที่ มีความละเอี ย ดมาก
เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะผลงานที่โดดเด่นของที่นี้ส่วนใหญ่เ ป็ น พวกงานปั ก ไหม 3 มิ ติเ หมื อ นจริ ง ที่ สื่ อ ถึ ง ความ
เป็นอยู่วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่XQ เป็นอีกที่หนึ่งที่คนชอบงานศิ ล ปะไม่ ควรพลาดโดยเฉพาะงานปั ก นี่ ล ะเอี ย ด
และสวยงามกว่าของหลายๆประเทศ
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัด
12.15น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VZ941

14.05น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิ รู้ลื ม
........................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวียดนาม ดาลัท 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว บิน VZ
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

16 พ.ค.61

18 พ.ค.61

24

8,900

8,900

7,900

2,500

18 พ.ค.61

20 พ.ค.61

24

9,900

9,900

8,900

2,500

25 พ.ค.61

27 พ.ค.61

24

9,900

9,900

8,900

2,500

8 มิ.ย.61

10 มิ.ย.61

24

9,900

9,900

8,900

2,500

22 มิ.ย.61

24 มิ.ย.61

24

9,900

9,900

8,900

2,500

6 ก.ค.61

8 ก.ค.61

24

9,900

9,900

8,900

2,500

11 ก.ค.61

13 ก.ค.61

24

8,900

8,900

7,900

2,500

20 ก.ค.61

22 ก.ค.61

24

9,900

9,900

8,900

2,500

25 ก.ค.61

27 ก.ค.61

24

10,900

10,900

9,900

2,500

27 ก.ค.61

29 ก.ค.61

24

10,900

10,900

9,900

2,500









อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
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 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ภาษีนํา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูล ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ,ผู้ช่วยคนขับรถ 450 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับ ทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล ่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยัง
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คณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็ บป่วยกะทันหันก่อน
ล่วงหน้า
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํ านวนที่บริษั ทฯ
กําหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหาย
ต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่ว มเดินทางไปด้วยโดย
ทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
สําคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯหรือเหตุภัยพิ บัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษั ทฯได้ ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชํา ระโดยตรงกับ ทางบริษั ทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ทั้งหมด
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว

คือ ร้านยา ,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติ จะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม
รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม
 ห้องพักของแต่ล ะโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple
Room) ห้องพักแต่ล ะประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1
เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา บางโรงแรมแต่ล ะชั้นจะมีเพียงไม่กี่
ห้องซึ่ง
ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้น และบางโรงแรมอาจจะไม่มีล ิฟต์
ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การออกแบบของแต่ล ะโรงแรมนั้นๆ
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** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่าน
เอง**
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