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วันแรก
07.30 น.
10.20 น.

12.05 น.

กรุ งเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง

MUSH190197

 ( - /กลางวันบนเครื่ อง/เย็น)

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

เดินทางถึง สนามบินกามรัญ Cam Ranh ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้า เมื อ งเป็ นที่ เ รี ยบร้ อ ยแล้ว (เวลา
ท้ องถิ่นที่เวียดนาม เท่ ากับประเทศไทย)เดินทางเข้า
สู่ เมืองญาตราง เป็ นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอัน
สวยงาม เป็ นที่ ท่องเที่ ยวสาคัญของเวียดนาม และ
เป็ นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี ญาตรางมี ส ภาพภู มิ อ ากาศที่ ดี แ ละ
สามารถท่ อ งเที่ ย วได้ เ กื อ บทั้ งปี และในด้ า น
ประวัติศาสตร์เมืองนี้เคยเป็ นส่ วนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็ นปราสาทหิ นแบบจามที่หลงเหลืออยู่
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จากนั้น

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ สวนสนุ ก วิ น เพิ ร์ ล
(Vin Pearl Theme Park) เป็ นสวนสนุก
ขนาดใหญ่และครบวงจรแห่ งใหม่ ของ
ประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็ น 4 โซน
ใหญ่ๆ ทั้งสวนน้ า ที่มีชายหาดจาลองให้
ได้นั่ง พัก ผ่อนหย่อนใจหรื อสามารถลง
เล่นน้ าได้ สวนสนุ กกลางแจ้งที่ มีเครื่ อง
เล่นอันหวาดเสี ยวที่ทนั สมัยได้มาตรฐาน
ระดับโลก สวนสนุกในร่ ม มีเครื่ องเล่นที่
น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถ
สัมผัสได้ท้ งั รู ป รส กลิ่น เสี ยง เหมือนท่านได้มีส่วนร่ วมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ ที่ให้ท่านสามารถ
สนุ กสนานกับตูเ้ กมส์หยอดเหรี ยญได้ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ที่เป็ นอควาเรี ยมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จัด
แสดงพันธุ์สัวต์น้ าหายากไว้กว่า 9,000 ชนิ ด **สาหรับท่ านที่ต้องการลงเล่ นสวนน้า กรุ ณาเตรียมชุ ดว่ ายน้าสาหรับ
เปี ยก 1 ชุดค่ ะ

จากนั้น

นาท่านช้ อปปิ้ งตลาดของเมืองญาตราง ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้านานาชนิ ด อาทิ เสื้ อผ้า กระเป๋ า ชา กาแฟ และของ
ที่ระลึกต่างๆ
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ค่า
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นาท่ านเข้ าที่พกั โรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สอง

วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • ดาลัด • ช้ อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ ซ่า

เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม วัดลองเซิ น สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดนี้ คือ พระพุทธรู ปสี ขาวองค์ใหญ่ อนั สวยงามที่
ตั้งอยู่บนเนิ นเขา ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรู ปองค์ใหญ่น้ นั ท่านก็จะพบกับพระนอนที่แกะสลักจาก
หิ นอ่อน และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได้ อีกทั้งยังเป็ นโรงเรี ยนสาหรับพระสงฆ์อีกด้วย
นาท่านสู่ วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 2โบราณสถานแห่ งนี้ เป็ นอิทธิ พลของ
อาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็ นอิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ้นเพื่อ
ประดิ ษฐานเทพสตรี ภควตี ในอดี ตเป็ นที่ บู ชาเทพเจ้าในศาสนาฮิ น ดู แต่ปัจจุ บนั ก็ยงั คงเป็ นที่ ไ หว้สักการะเทพ
เจ้าของชาวเวียดนามอยู่

เที่ยง
จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
3 ชั่ วโมง) ซึ่ งเป็ นเมื องที่ถูกกล่าวขานว่าเป็ นเมืองแห่ ง
“ปารี สตะวันออก” เมืองแห่ งดอกไม้ เมืองแห่ งดอกไม้
ผลิ เมืองแห่ งความรัก“ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ
อันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้ อยู่บนเขาสู งถึง 1500 เมตร
จากระดั บ น้ าทะเล ท่ า นจะได้ สั ม ผัส กั บ ธรรมชาติ
สวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่
ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ เป็ นหมู่บา้ นที่เต็มไปด้วยสี สันสวยงาม หลายหลากสี เหมือนลูกกวาดเป็ นเมืองแห่ งโรแมนติค
จากนั้น นาท่านช้อปปิ้ งที่ ร้ านโอทอป
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ค่า

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
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หลังอาหารนาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดไนท์ บาร์ ซ่าของเมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้านานาชนิ ด อาทิ ดอกไม้, เสื้ อ
กันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็ นต้น
นาท่ านเข้ าที่พกั โรงแรม KINGS HOTEL 3*หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม

นั่งกระเช้ าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสู งและนาท่านไหว้พระที่วัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธใน
นิ กายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้ นาท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋ าวได๋
(DinhBao Dai) ของจัก รพรรดิ อ งค์สุ ด ท้า ยของเวี ย ดนามประทับ ของกษัต ริ ย ์เ บ๋ า ได๋ จ ัก รพรรดิ อ งค์สุ ด ท้า ยของ
ประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลั ด ที่นี่นบั ว่าเป็ นพระราชวังหลังสุ ดท้ายที่
สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรื องอานาจอีกด้วย!!

จากนั้น

นาท่านเข้าชม บ้ านเพีย้ น (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดย
ฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรี ยนจบสถาปัตยกรรมมา
จากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่ องดัง “Alice in Wonderland”
จากนั้น นาท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่ งถือว่า
สวนไฮเดรนเยียแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เดิ นทางมาเยี่ยมชมได้เป็ นอย่างดี และให้ท่านเพลิ ดเพลิ นเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
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ได้ เวลาสมควร นาท่ านเดินทางสู่ เมืองญาตราง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่า
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าที่พกั โรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว มาตรฐานประเทศเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่

โบสถ์หินญาตราง • ตลาด DAM • ร้ าน SANEST • ญาตราง • กรุงเทพฯ

 (เช้ า/-/-)

เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ โบสถ์ หินญาตราง เป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมื องญาตราง สร้ างโดยนักบุญชาวฝรั่ งเศส มี อายุ
ยาวนานกว่า 80 ปี ซึ่ งโบสถ์แห่ งนี้ มีความสู งถึง 10 เมตร เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ออกแบบสไตล์ฝรั่งเศส แบบโกธิ ก
ภายใน พื้นของโบสถ์มีการใช้หินในการปูพ้นื และมีการตกแต่งด้วยกระจกหลากสี สันอย่างสวยงาม จากนั้น นาท่าน
แวะซื้ อของที่ระลึกที่ ตลาด Dam ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองญาตรางที่มีท้ งั ของใช้ ของกิน ของที่ระลึกต่างๆมากมาย
ให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้น ช้อปปิ้ งต่อกับ ร้ าน Sanest ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้ อของฝาก
อาทิ ของกิน เครื่ องดื่มต่างๆตามอัธยาศัย
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ได้เวลาสมควร เดินทางสู่ สนามบินกามรัญ Cam Ranh เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
12.55 น.
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airway (PG) เที่ยวบินที่ PG994
** บริการอาหารบนเครื่ อง**
14.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************************
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ น
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวียดนาม ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน PG
วันเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

21 – 24 ก.พ.63

24+1

13,900

13,900

12,900

จอยแลนด์
(ราคาไม่ รวมตั๋ว)

10,900

พักเดี่ยว
3,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ ว**

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
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เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า
20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง 30 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย:
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่ อ นการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ น
จริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่นๆ :
• บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจานวน
ที่บริ ษัทฯกาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ าน ขึน้ ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรื อ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ อ งจากสายการบิ น อาจมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไฟล์ ท บิ น หรื อ เวลาบิ น โดยไม่ ไ ด้ แจ้ ง ให้ ทราบ ล่ ว งหน้ า ทางบริ ษั ท ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
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• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ ม น้าเงิ น)เดิ นทางเพื่ อการท่ อ งเที่ยวกับคณะทัว ร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า –ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่ มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ การท่ องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวดังกล่ าว

คือ ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้ น หากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ ายค่าทัวร์ เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่ รสไม่ ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้ องพักที่ประเทศเวียดนาม
• 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 ท่ าน อาจจะได้ เป็ น 1เตียง
ใหญ่ กบั 1 เตียงเสริม
• โรงแรมในเวียดนามห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่ มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ ละชั้นจะมีเพียง
ไม่ กหี่ ้ องซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ ใช้ หลายห้ อง ห้ องพักอาจจะไม่ ได้ ติดกันและอาจจะได้ คนละชั้นและบางโรงแรม
อาจจะไม่ มีลฟ
ิ ต์ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

www.mushroomtravel.com

* รวมภาษีในโปรแกรมทัวร์ เฉพาะส่วนค่าบริการการจองเท่านั้น

