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วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-น ้าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลดั 
             ( - /กลางวัน//เยน็) 

09.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวยีดเจ็ทแอร์  ประตู 3 
Viet Jet Airโดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.10 น. ออกเดินทางสู่ ดาลดั โดยเที่ยวบิน VZ 940 

 
 

หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและ
ไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคงัLien Khuong ดาลดั ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้(เวลาท้องถิ่นที่
เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเขา้สู่เมือง
ดาลัดซ่ึงเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง 
“ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่ง
ดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะไดส้ัมผสั
กับบรรยากาศอันหนาวเยน็ เพราะเมืองน้ีอยูบ่น
เขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เลยไดเ้ป็น
สถานที่พกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้งแต่สมยัอาณา
นิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดส้มัผสักบั
ธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยั
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เก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน เป็น
หมู่บา้นที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสี
เหมือนลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติคเหมาะ
ส าหรับคู่รักหรือท่านที่ตอ้งการไปพกัในเมืองที่
สงบ บรรยากาศดีๆ ดาลทัอากาศจะหนาวตลอดทั้ง
ปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมีการ
จดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี 
บางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระที่เมืองดาลดั 

13.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่น ้าตกดาลันตา DATANLA WATERFALL ซ่ึงเป็นน ้ าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมาก

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆที่เก้ือหนุนท าใหมี้นกัท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน ้ าตกมีเคร่ือง
เล่นซ่ึงใชธ้รรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การน่ังรถราง Roller Coaster ลงไปชม
น ้ าตก  ท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด น าท่านเขา้ชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)บา้นสไตล์
แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวยีดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดย
ไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice inWonderland” 

 

  

 
ค า่                      บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมือง
ดาลัท ให้ท่านได้เ ลือกซ้ือสินค้านานาชนิด อาทิ  
ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, 
ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
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น าท่านเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า 

  
 

วันที่สอง น่ังกระเช้าไฟฟ้า-วัดต๊ักลมั-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี-Clay Pot 

Village- ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลัด       (เช้า/กลางวัน/เยน็)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น  น าท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนามประทบัของ

กษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามที่พระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั 
ที่น่ีนบัวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยที่สร้างขึ้นในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!!น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมวิว
ทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระที่วัดต๊ักลัม (Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่ น 
ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้
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จากน้ัน น าท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตั้งอยูท่างทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวงุ ดาลดั
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งดอกไม ้ที่น่ีจะมีดอกไมบ้านสะพร่ังตลอดปี สวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งน้ีสร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพือ่ใหป้รึกษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้  าการรวมรวบพรรณไมม้ากมายทั้งไมด้อก 
ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุ์ต่าง ๆ ซ่ึงกลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม้ 
พชืผกัเมืองหนาวกอ้สามารถปลูกไดดี้ไม่แพก้นั ท  าใหด้าลดัเป็นแหล่งผลิตพชืผกัเมืองหนาวของประเทศ 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านแวะเที่ยวชม Clay Pot Villageหมู่บ้านดิน
เหนียวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมที่สร้าง
จากดินเหนียวกลางป่าสนคริสต์มาสริมทะเลสาบ
เตวี่ยนผลงานอนัโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียว
ยาว ๑.๒ กิโลเมตร กวา้งตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก 
๑-๙เมตรและสลกัผลงานประติมากรรมสองดา้นของ
หลุมเพลาะ  ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัที่มาของดาลตัไม่
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ว่าจะเป็นบา้นไมใ้ตถุ้นภาพชีวิตประจ าวนัของชนเผ่าต่างๆในดาลตั สถานที่ที่มีช่ือเสียงในปัจจุบนัของดาลัตเช่น 
สถานีรถไฟ สถาบนัปาสเตอร์ โบสถก์อนก่าหรือลูกไก่ สนามบินและหุบเขาแห่งความรัก แต่ผลงานประติมากรรม
ที่โดดเด่นคือ บา้นดินเหนียวบนพื้นที่ ๙๐ ตารางเมตรที่ไดบ้นัทึกในกินเนสบุ๊คเวียดนามว่า เป็นบา้นดินเหนียวบะ
ซอลตท์ี่ไม่เผาและมีหลงัคารูปนูนแผนที่ประเทศเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดและบา้นดินเหนียวบะซอลตท์ี่ไม่เผาแห่งแรก
และมีเอกลกัษณ์พเิศษสุด  

จากนั้น น าท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซ่ึงถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งน้ีเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวอนัดบัตน้ๆที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยีย่มชมไดเ้ป็นอยา่งดี และใหท้่านเพลิดเพลินเก็บภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
ค า่        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!ไวน์แดงดาลัด 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลทั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือ
กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
น าท่านเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม ดาลัด-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์ควิดาลัด-กรุงเทพฯ                       (เช้า/-/-)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านแวะชม หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว (XQ Embroidery Village)ประเทศ
เวียดนามมีช่ือเสียงในการปักผา้และการฝีมือซ่ึงไม่แพป้ระเทศอ่ืนและที่น่ีมี
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาในการปักผา้ที่มีความละเอียดมากเป็นสถานที่
รวบรวมศิลปะผลงานที่โดดเด่นของที่น้ีส่วนใหญ่เป็นพวกงานปักไหม 3 มิติ
เหมือนจริงที่ส่ือถึงความเป็นอยูว่ถีิชีวติของคนเวียดนามที่XQเป็นอีกที่หน่ึงที่คน
ชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดโดยเฉพาะงานปักน่ีละเอียดและสวยงามกว่าของ
หลายๆประเทศสมควรเวลาเดินสู่ สนามบินเลียนคงั Lien Khuong ดาลัด 

13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VZ941 
15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทัวร์ เวยีดนาม ดาลดั 3 วนั 2 คืน พกั 4 ดาว บิน VZ 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

22 ม.ิย.62 24 ม.ิย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

29 ม.ิย.62 01 ก.ค.62 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

13 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

17 ก.ค.62 19 ก.ค.62 24 7,900 7,900 6,900 2,500 

31 ก.ค.62 02 ส.ค.62 24 7,900 7,900 6,900 2,500 

07 ส.ค.62 09 ส.ค.62 24 7,900 7,900 6,900 2,500 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
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31 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

07 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

14 ก.ย.62 16 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

21 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 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 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

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

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 
วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ: 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย: 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน
ที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง หรือ 
ยกเลิกการเดินทาง  โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
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รับผิดชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

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

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
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 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว 
คือ 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 และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียง
ไม่กี่ห้องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


