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วันแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวินเพร์ิล • ตลาดญาตราง   ( - /กลางวันบนเคร่ือง//เยน็)  

07.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) 

โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองญาตราง โดยเที่ยวบิน PG993 ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 

หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและ
ไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบิน    

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินกามรัญ Cam Ranh ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้(เวลาท้องถิ่นที่
เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเขา้สู่
เมืองญาตราง เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาด
อันสวยงาม  เ ป็นที่ท่อง เที่ ยวส าคัญของ
เวียดนาม  และเป็นศูนย์กลางการเ มือง 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และเทคโนโลยี ญา
ตรางมีสภาพภูมิอากาศที่ ดีและสามารถ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้ เ กื อ บทั้ ง ปี  แ ล ะ ใน ด้ า น
ประวัติ ศาสต ร์ เ มือ ง น้ี เคย เป็นส่วนของ
อาณาจกัรจามปา ซ่ึงมีหลกัฐานเป็นปราสาท
หินแบบจามที่หลงเหลืออยู ่  
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จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล (Vin Pearl 

Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจร
แห่งใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซน
ใหญ่ๆ ทั้งสวนน ้ า  ที่มีชายหาดจ าลองให้ไดน้ั่งพกัผ่อน
หยอ่นใจหรือสามารถลงเล่นน ้ าได ้สวนสนุกกลางแจง้
ที่มีเคร่ืองเล่นอันหวาดเสียวที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
ระดับโลก สวนสนุกในร่ม มีเคร่ืองเล่นที่น่าสนใจคือ 
โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผสัไดท้ั้ง รูป รส กล่ิน 
เสียง เหมือนท่านไดมี้ส่วนร่วมในหนงัเลยทีเดียว อีกทั้ง
ยงัมีโซนเกมส์ ที่ให้ท่านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอดเหรียญได้ และพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ า ที่เป็นอควาเรียม
ขนาดใหญ่ที่สุดของเวยีดนาม จดัแสดงพนัธุ์สัวตน์ ้ าหายากไวก้ว่า 9,000 ชนิด **สําหรับท่านที่ต้องการลงเล่นสวน
นํ้า กรุณาเตรียมชุดว่ายนํ้าสําหรับเปียก 1 ชุดค่ะ  

จากนั้น น าท่านช้อปป้ิงตลาดของเมืองญาตราง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า ชา กาแฟ และของ
ที่ระลึกต่างๆ 
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คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าที่พักโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม 

วันที่สอง วัดลองเซิน  • ปราสาทโพนคร • ดาลัด  • ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า      (เช้า/กลางวัน/เยน็)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  น าท่านเที่ยวชม วัดลองเซิน สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวดัน้ีคือ พระพุทธรูปสีขาวองคใ์หญ่อนัสวยงามที่

ตั้งอยูบ่นเนินเขา ระหวา่งทางเดินขึ้นไปสกัการะพระพทุธรูปองคใ์หญ่นั้น ท่านก็จะพบกบัพระนอนที่แกะสลกัจาก
หินอ่อน และดา้นบนสามารถชมววิอนัสวยงามของเมืองญาจางได ้อีกทั้งยงัเป็นโรงเรียนส าหรับพระสงฆอี์กดว้ย 

จากนั้น น าท่านสู่ วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 2โบราณสถานแห่งน้ีเป็นอิทธิพลของ
อาณาจกัรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลกัษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ้นเพื่อ
ประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเป็นที่บูชาเทพเจา้ในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นที่ไหวส้ักการะเทพ
เจา้ของชาวเวยีดนามอยู ่ 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานวา่เป็นเมืองแห่ง “ปารีส

ตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก“ ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ 
เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรม
แบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์ เป็นหมู่บา้นที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือน
ลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติค 
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คํา่        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด 

ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เส้ือกัน
หนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ขนม
พื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
นําท่านเข้าที่พักโรงแรม KINGS HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
ระดับ 3 ดาวของประเทศเวียดนาม 

วันที่สาม น่ังกระเช้าไฟฟ้า • วัดต๊ักลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี   
          (เช้า/กลางวัน/เยน็)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมววิทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระที่วัดต๊ักลัม (Truc Lam)วดัพทุธใน

นิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่ น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้ น าท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ 
(DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของเวียดนามประทบัของกษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของ
ประเทศเวยีดนามในยามที่พระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ที่น่ีนับว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยที่
สร้างขึ้นในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!!  

 
จากนั้น น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่  2 ของ

เวยีดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland”  

จากนั้น น าท่านเที่ยวชม ทุ่ งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซ่ึงถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งน้ีเป็นสถานที่
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ท่องเที่ยวอนัดบัตน้ๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยีย่มชมได้เป็นอยา่งดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดนิทางสู่ เมืองญาตราง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
คํา่        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเข้าที่พักโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม 

วันที่ส่ี โบสถ์หินญาตราง • ตลาด DAM • ร้าน SANEST • ญาตราง • กรุงเทพฯ  (เช้า-/-)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินญาตราง เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาตราง สร้างโดยนักบุญชาวฝร่ังเศส มีอายุ

ยาวนานกว่า 80 ปี ซ่ึงโบสถ์แห่งน้ีมีความสูงถึง 10 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบสไตล์ฝร่ังเศส แบบโกธิก  
ภายใน พื้นของโบสถมี์การใชหิ้นในการปูพื้น และมีการตกแต่งดว้ยกระจกหลากสีสนัอยา่งสวยงาม จากนั้น น าท่าน
แวะซ้ือของที่ระลึกที่ ตลาด Dam ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองญาตรางที่มีทั้งของใช ้ของกิน ของที่ระลึกต่างๆมากมาย 
ใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนั้น ชอ้ปป้ิงต่อกบั ร้าน Sanest  ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซ้ือของฝาก 
อาทิ ของกิน เคร่ืองด่ืมต่างๆตามอธัยาศยั 
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ไดเ้วลาสมควร เดินทางสู่ สนามบินกามรัญ Cam Ranh เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
12.55 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) เที่ยวบินที่ PG994  

** บริการอาหารบนเคร่ือง**  

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
********************************************************** 

      

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทัวร์ เวยีดนาม ญาตราง ดาลัด 4 วนั 3 คนื พกั 4 ดาว บิน PG 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

25 ม.ค.62 28 ม.ค.62 24+1 9,900 9,900 9,500 3,000 

25 ม.ค.62(bus2) 28 ม.ค.62 24+1 9,900 9,900 9,500 3,000 

27 ม.ค.62 30 ม.ค.62 24+1 10,900 10,900 9,900 3,000 

01 ก.พ.62 04 ก.พ.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

08 ก.พ.62 11 ก.พ.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

15 ก.พ.62 18 ก.พ.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

22 ก.พ.62 25 ก.พ.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
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01 ม.ีค.62 04 ม.ีค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

08 ม.ีค.62 11 ม.ีค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

15 ม.ีค.62 18 ม.ีค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

22 ม.ีค.62 25 ม.ีค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

29 ม.ีค.62 01 เม.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

05 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

12 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

19 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเทีย่วตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

เงือ่นไขการสํารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 

วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ: 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  

กรณเีจบ็ป่วย: 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทุกกรณ ี

เงือ่นไขอืน่ๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ที่บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 
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 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว 
คอื ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน 

 (Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียง
ใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียง
ไม่กี่ห้องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 
 


