
 
  

 

รหัวทัวร BID1901158 
ทัวรเวียดนามใต ญาตะราง ดาลดั 4 วัน 3 คืน (PG) 
สวนสนุกวินเพิรล   วัดลองเซิน   ปราสาทโพนคร วัดโพนากา   วัดต๊ักลัม 
บานเพี้ยน   พระราชวังฤดูรอนบาวได   โบสถหินญาตะราง 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

วันแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิรล • ตลาดญาตะราง 
ไ ( - /กลางวันบนเครื่อง//เย็น)  

07.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคานเตอร F สายการบิน
บางกอกแอรเวย Bangkok Airway (PG) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
แกทุกทาน  

10.20 น. ออกเดินทางสู เมืองญาตราง โดยเท่ียวบิน PG993 ** บริการอาหารบน
เคร่ือง** 

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่
นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเคร่ืองบินได
ในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินกามรัญ Cam Ranh ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย)เดินทางเขาสู
เมืองญาตราง เปนเมืองชายฝم�งทะเลมีชายหาดอัน
สวยงาม เปนที่ทองเที่ยวสําคัญของเวียดนาม และเปน
ศูนยกลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
ญาตรางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถทองเที่ยวได
เกือบทั้งป และในดานประวัติศาสตรเมืองน้ีเคยเปนสวน
ของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเปนปราสาทหินแบบ
จามที่หลงเหลืออยู  

จากน้ัน  นําทานเดินทางสู สวนสนุกวินเพิรล (Vin Pearl Theme 
Park) เปนสวนสนุกขนาดใหญและครบวงจรแหงใหม ของ
ประเทศเวียดนาม แบงออกเปน4 โซนใหญๆ ท้ังสวนน้ํา  ที่
มีชายหาดจําลองใหไดน่ังพักผอนหยอนใจหรือสามารถลงเลนน้ําได สวนสนุก
กลางแจงที่มีเครื่องเลนอันหวาดเสียวที่ทันสมัยไดมาตรฐานระดับโลก สวนสนุกใน
รม มีเครื่องเลนที่นาสนใจคือ โรงภาพยนตร 5 มิติ สามารถสัมผัสไดทั้ง รูป รส 
กลิ่น เสียง เหมือนทานไดมีสวนรวมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส ที่ให
ทานสามารถสนุกสนานกับตูเกมสหยอดเหรียญได และพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ที่เปนอค
วาเรียมขนาดใหญที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุสัวตน้ําหายากไวกวา 9,000 



 
  

 

ชนิด **สําหรับทานที่ตองการลงเลนสวนนํ้า กรุณาเตรียมชุดวายนํ้าสําหรับ
เปยก 1 ชุดคะ  

จากน้ัน นําทานชอปปم�งตลาดของเมืองญาตราง ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิด อาท ิ
เส้ือผา กระเป�า ชา กาแฟ และของท่ีระลึกตางๆ 

 
คํ่า ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาที่พักโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาวของประเทศเวียดนาม 

วันที่สอง วัดลองเซิน  • ปราสาทโพนคร • ดาลัด  • ชอปปم�งตลาดไนทบารซา 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
  นําทานเที่ยวชม วัดลองเซิน สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเดนของวัดน้ีคือ 

พระพุทธรูปสีขาวองคใหญอันสวยงามที่ตั้งอยูบนเนินเขา ระหวางทางเดินขึ้นไป
สักการะพระพุทธรูปองคใหญน้ัน ทานก็จะพบกับพระนอนที่แกะสลักจากหินออน 
และดานบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได อีกทั้งยังเปนโรงเรียน
สําหรับพระสงฆอีกดวย 

จากน้ัน นําทานสู วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยูในชวงคริสตศตวรรษที่ 2
โบราณสถานแหงน้ีเปนอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเกาแกและโดดเดน 
ลักษณะของปราสาทน้ันจะเปนอิฐแดงขนาดใหญ โดยสรางขึ้นเพื่อประดิษฐานเทพ
สตรีภควตี ในอดีตเปนที่บูชาเทพเจาในศาสนาฮินดู แตปจจุบันก็ยังคงเปนที่ไหว
สักการะเทพเจาของชาวเวียดนามอยู  



 
  

 

 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซึ่งเปนเมือง

ที่ถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม เมืองแหง
ดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก“ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะ
เมืองน้ีอยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติ
สวยงามชมสถาปตยกรรมแบบทั้งสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศน เปน
หมูบานที่เต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเปนเมืองแหงโร
แมนติค 

คํ่า       ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซาของเมือง

ดาลัด ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, 
เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผักนานาชนิด, 
ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เปนตน 
นําทานเขาที่พักโรงแรม KINGS HOTEL 3*หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาวของ
ประเทศเวียดนาม 

วันที่สาม นั่งกระเชาไฟฟ�า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูรอน • CRAZY HOUSE • ทุง
ดอกไฮเดรนเยีย        ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากน้ัน นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระที่

วัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ�น ภายในวัดตกแตง
สวยงามดวยสวนดอกไม  นําทานเที่ยวชม พระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao 
Dai)ของจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิ
องคสุดทายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ 



 
  

 

เมืองดาลัด ที่น่ีนับวาเปนพระราชวังหลังสุดทายที่สรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรือง
อํานาจอีกดวย!!  

 
จากน้ัน นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House)บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือ

ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจาก
ฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”  
จากน้ัน นําทานเที่ยวชม ทุงดอกไฮเดรนเยีย ที่เบงบานอยูเต็มพื้นที่ ซึ่งถือวา
สวนไฮเดรนเยียแหงน้ีเปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆที่ดึงดูดนักทองเที่ยวให
เดินทางมาเยี่ยมชมไดเปนอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย 

 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู เมืองญาตราง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
คํ่า       ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาที่พักโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาวของประเทศเวียดนาม 

วันที่สี่ โบสถหินญาตราง • ตลาด DAM • ราน SANEST • ญาตราง • กรุงเทพฯ  
ไ (เชา-/-)          

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  



 
  

 

 นําทานเดินทางสู โบสถหินญาตราง เปนโบสถที่ใหญที่สุดในเมืองญาตราง สราง
โดยนักบุญชาวฝรั่งเศส มีอายุยาวนานกวา 80 ป ซึ่งโบสถแหงน้ีมีความสูงถึง 10 
เมตร เปนสถาปตยกรรมท่ีออกแบบสไตลฝรั่งเศส แบบโกธิก  ภายใน พื้นของโบสถ
มีการใชหินในการปูพื้น และมีการตกแตงดวยกระจกหลากสีสันอยางสวยงาม 
จากน้ัน นําทานแวะซื้อของที่ระลึกที่ ตลาด Dam ตลาดใหญที่สุดในเมืองญาตราง
ที่มีทั้งของใช ของกิน ของที่ระลึกตางๆมากมาย ใหทานเลือกซื้อเปนของฝากตาม
อัธยาศัย จากน้ัน ชอปปم�งตอกับ ราน Sanest  ใหทานเพลิดเพลินเลือกซื้อของ
ฝาก อาทิ ของกิน เครื่องด่ืมตางๆตามอัธยาศัย 

 
ไดเวลาสมควร เดินทางสู สนามบินกามรัญ Cam Ranh เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู

ประเทศไทย 
12.55 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok 

Airway (PG) เที่ยวบินที่ PG994  
** บริการอาหารบนเครื่อง**  

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
********************************************************** 

 
     
 
 
 
 
 
 



 
  

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร เวียดนาม ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

03 พ.ค.62 06 พ.ค.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
17 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
31 พ.ค.62 03 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
07 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

 
 
 
 
 



 
  

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 



 
  

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก: 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย: 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่นๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 



 
  

 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 
  

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 
 
 
 



 
  

 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน 
 (Triple Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกี่หองซึ่งในกรณีมาเปนครอบครวัใหญใช
หลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม
มีลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 
 
 


