Oplev Vietnam, Laos og Cambodia på din måde!
Rejs med tanke på økologi og miljø!

Betalingsbetingelser, afbestillingsregler og tilbagebetaling
1. Bekræftelse af køb & betalingsbestemmelser
Aftalen er bindende for begge parter, når tilbud er accepteret af kunden. Accept sker ved
indbetaling af depositum eller ved skriftlig accept fra kunden til Green Discovery
Indochina.
• Depositum udgør 30% af rejsens samlede pris.
• Er depositum ikke modtaget ved den angivne frist, bortfalder leveringspligten for Green
Discovery Indochinas vedkommende.
• Restbeløbet skal være indbetalt senest 30 dage før afrejse.
• Hvis rejsen er købt inden for 30 dage før afrejse, er fuld betaling påkrævet.

2. Afbestillingsregler og tilbagebetaling
Skulle det ske, at du af en eller anden årsag må aflyse din tur til Vietnam, får du naturligvis
noget af dit depositum tilbage. Hvor meget afhænger helt af hvornår turen aflyses.
•
•
•
•

Ved afbestilling af rejser fra 30-60 dage før afrejse er indbetalt depositum tabt.
Ved afbestilling 16-29 dage før afrejse opkræves et gebyr på 50% af rejsens fulde pris.
Ved afbestilling 15-0 dage før afrejsen er rejsens fulde pris tabt.
No show: rejsens fulde pris tabt.

3. Betalingsmetoder
Betalinger for depositum og rejsen kan ske via:
•

Visa, Master Card off-line payment: You only need to fill up the information of your
Credit Card payment form and send back to us to make the payment for your tour
Eller:
• International online banking transfer

4. Rejseforsikring
Rejseforsikring er ikke inkluderet i prisen, og Green Discovery Indochina er ikke ansvarlig
for dine ulykker, skader, sygedom eller tab af din baggage. Derfor anbefaler vi på det
stærkeste, at du køber en rejseforsikring og sygdomsafbestillingsforsikring, som dækker alle
uventede hændelser, der kan ske under din rejse.
I nogle tilfælde kan forsinkelsen eller annulleringen af dine internationale og indenlandske
flyvninger eller ændringerne i de lokale forhold påvirke forhold og rejseplaner. Skulle dette
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ske, vil Green Discovery Indochina være ansvarlig for at finde alternative løsninger med en
tilsvarende services.

Tak for din interesse i vores services!
-------------------------****--------------------------

