
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลดั-น ้าตกดาลนัตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลดั 
             ( - /กลางวนั//เยน็) 

08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวยีดเจท็แอร์  ประตู 3 
Viet Jet Airโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.10 น. ออกเดินทางสู่ ดาลดั โดยเท่ียวบิน VZ 940 

 
 

 
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลยีนคงัLien Khuong ดาลดั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้(เวลาท้องถิ่นที่

เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เดินทางเข้าสู่เมืองดาลัดซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีส
ตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไม้
ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผสักับ
บรรยากาศอนัหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยู่บนเขา
สูงถึง 1500 เมตรจากระดับน ้ าทะเล เลยได้เป็น
สถานท่ีพกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้งแต่สมยัอาณา
นิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดส้ัมผสักบั
ธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยั
เก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบด้วยทิวทัศน์สน เป็น



 

หมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสี
เหมือนลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติคเหมาะส าหรับ
คู่ รักห รือท่ าน ท่ีต้องก า รไปพัก ใน เมื อง ท่ีสงบ 
บรรยากาศดีๆ ดาลัทอากาศจะหนาวตลอดทั้ ง ปี
โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมีการจัด
เทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บาง
เดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระท่ีเมืองดาลดั 

13.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่น ้าตกดาลันตา DATANLA WATERFALL ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมาก

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีเก้ือหนุนท าใหมี้นกัท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน ้ าตกมีเคร่ือง
เล่นซ่ึงใชธ้รรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกับกจิกรรมสุดพเิศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster ลงไปชม
น ้ าตก  ท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House)บา้นสไตล์
แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดย
ไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice inWonderland” 

จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ร้านโอทอป 
 

  

 
ค า่                      บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมือง
ดาลัท ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้านานาชนิด อาทิ 
ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, 
ผกันานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
 
 



 

 
น าท่านเข้าที่พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลดั VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า 

  
 

วันทีส่อง น่ังกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลมั-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี-Clay Pot 

Village- ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลดั       (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของเวียดนามประทบัของ

กษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั 
ท่ีน่ีนบัว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสร้างข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ  านาจอีกดว้ย!!น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิว
ทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระท่ีวัดตั๊กลัม (Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญ่ีปุ่น 
ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

   
จากนั้น น าท่านเท่ียวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลดั ตั้งอยูท่างทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลดั

ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจะมีดอกไมบ้านสะพร่ังตลอดปี สวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งน้ีสร้าง
ข้ึนในปี พ.ศ. 2409 เพ่ือใหป้รึกษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้ าการรวมรวบพรรณไมม้ากมายทั้งไมด้อก 
ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุ์ต่าง ๆ ซ่ึงกลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม ้
พืชผกัเมืองหนาวกอ้สามารถปลูกไดดี้ไม่แพก้นั ท าใหด้าลดัเป็นแหล่งผลิตพืชผกัเมืองหนาวของประเทศ 



 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านแวะเท่ียวชม Clay Pot Villageหมู่บ้านดิน
เหนียวที่ถูกบันทึกในกนิเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมท่ีสร้าง
จากดินเหนียวกลางป่าสนคริสต์มาสริมทะเลสาบ
เตวี่ยนผลงานอนัโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียว
ยาว ๑.๒ กิโลเมตร กวา้งตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก 
๑-๙เมตรและสลกัผลงานประติมากรรมสองดา้นของ
หลุมเพลาะ  ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัท่ีมาของดาลตัไม่
ว่าจะเป็นบา้นไมใ้ตถุ้นภาพชีวิตประจ าวนัของชนเผ่าต่างๆในดาลตั สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนัของดาลตัเช่น 
สถานีรถไฟ สถาบนัปาสเตอร์ โบสถก์อนก่าหรือลูกไก่ สนามบินและหุบเขาแห่งความรัก แต่ผลงานประติมากรรม
ท่ีโดดเด่นคือ บา้นดินเหนียวบนพ้ืนท่ี ๙๐ ตารางเมตรท่ีไดบ้นัทึกในกินเนสบุ๊คเวียดนามว่า เป็นบา้นดินเหนียวบะ
ซอลตท่ี์ไม่เผาและมีหลงัคารูปนูนแผนท่ีประเทศเวียดนามท่ีใหญ่ท่ีสุดและบา้นดินเหนียวบะซอลตท่ี์ไม่เผาแห่งแรก
และมีเอกลกัษณ์พิเศษสุด  
 
 



 

 
จากนั้น น าท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียท่ีเบ่งบานอยู่เต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งน้ีเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเยีย่มชมไดเ้ป็นอยา่งดี และใหท่้านเพลิดเพลินเกบ็ภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
ค า่        บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!ไวน์แดงดาลดั 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลทั ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือ
กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
น าท่านเข้าที่พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม ดาลดั-หมู่บ้านปักผ้าเอก็ซ์คิวดาลดั-กรุงเทพฯ                       (เช้า/-/-)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านแวะชม หมู่บ้านปักผ้าเอก็ซ์คิว (XQ Embroidery Village)ประเทศเวียดนามมี
ช่ือเสียงในการปักผา้และการฝีมือซ่ึงไม่แพป้ระเทศอ่ืนและท่ีน่ีมีประวติัศาสตร์ความ
เป็นมาในการปักผา้ท่ีมีความละเอียดมากเป็นสถานท่ีรวบรวมศิลปะผลงานท่ีโดดเด่น
ของท่ีน้ีส่วนใหญ่เป็นพวกงานปักไหม 3 มิติเหมือนจริงท่ีส่ือถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตของ
คนเวียดนามท่ีXQเป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีคนชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดโดยเฉพาะงานปักน่ี



 

ละเอียดและสวยงามกว่าของหลายๆประเทศสมควรเวลาเดินสู่ สนามบินเลยีนคงั Lien Khuong ดาลดั 
13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VZ941 
15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************** 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางวันเดนิทางราคาทัวร์ เวียดนาม ดาลดั 3 วัน 2 คืน พกั 4 ดาว บิน VZ 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

21 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

19 ต.ค.62 21 ต.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

23 ต.ค.62 25 ต.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

02 พ.ย.62 04 พ.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

13 พ.ย.62 15 พ.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

16 พ.ย.62 18 พ.ย.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

30 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

03 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

16 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

23 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

25 ธ.ค.62 27 ธ.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 24 11,900 11,900 10,900 2,500 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24 11,900 11,900 10,900 2,500 

31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 24 11,900 11,900 10,900 2,500 

11 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

27 ม.ค.63 29 ม.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

12 ก.พ.63 14 ก.พ.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 



 

18 ก.พ.63  20 ก.พ.63 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

22 ก.พ.63 24 ก.พ.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

25 ก.พ.63 27 ก.พ.63 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

02 มี.ค.63 04 มี.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

09 มี.ค.63 11 มี.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 



 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 
วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก: 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย: 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน

ที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดินทางในกรณทีี่มผีู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวนัเดินทาง หรือ 
ยกเลกิการเดินทาง  โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 



 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัตเิหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 



 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดงักล่าว 
คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอียดห้องพกัที่ประเทศเวยีดนาม 
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

 (Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตยีง
ใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทดัรัต และไม่มอ่ีางอาบน า้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมเีพยีง
ไม่กีห้่องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มลีฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


