
 

 

รหัสทัวร BID1901350 
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด สัมผัสเมืองโรแมนติก 3 วัน 2 คืน [VZ] 
ชมน้ําตกดาลันตา สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การน่ังรถราง Roller Coaste       

ชมบานเพ้ียน และพระราชวังฤดูรอนบาวได 

ชม Clay Pot Village ชมสวนดอกไมไฮเดรนเยีย หมูบานดินเหนียวท่ีถูกบันทึกในกินเนสบุก 

ชมสวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด และชม หมูบานปกผาเอ็กซคิว         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ําตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ชอป

ปم�งตลาดราตรีดาลัด ไ ( - /กลางวัน//เย็น) 
09.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอรสายการ

เวียดเจ็ทแอร  ประตู 3 
Viet Jet Airโดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

11.10 น. ออกเดินทางสู ดาลัด โดยเท่ียวบิน VZ 940 
หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัวกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่น่ังได 

ที่น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเคร่ืองบินไดในคณะ ซ่ึง
เปนไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuong ดาลัด ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เปนท่ีเรียบรอยแลว(เวลาทองถ่ินที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย)เดินทางเขาสู
เมืองดาลัดซ่ึงเปนเมืองท่ีถูกกลาวขานวาเปนเมือง
แหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม เมือง
แหงดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก “ ทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยู
บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล เลยได
เปนสถานที่พักรอนของชาวฝร่ังเศส ต้ังแตสมัย
อาณานิคมฝร่ังเศสเปน 100 ป แลว ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชม
สถาปตยกรรมแบบทั้งสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศนสน เปนหมูบานที่
เต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเปนเมืองแหงโรแมนติค
เหมาะสําหรับคูรักหรือทานที่ตองการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ ดาลัท
อากาศจะหนาวตลอดทั้งปโดยเฉพาะ ชวงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมีการจัด
เทศกาลดอกไม ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกป บางเดือนทานจะเห็นดอก ซากุระที
เมืองดาลัท 

 
 
 
 



 

 

13.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสูน้ําตกดาลันตา DATANLA 

WATERFALL ซึ่งเปนน้ําตกท่ีขนาดไมใหญมาก 
แตสวยงามมากเน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆท่ี
เก้ือหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเท่ียวชมกัน
เปนจํานวนมาก รอบๆน้ําตกมีเคร่ืองเลนซ่ึงใช
ธรรมชาติมาเปนสวนประกอบ สนุกสานกับ
กิจกรรมสุดพิเศษ!! การน่ังรถราง Roller Coaster ลงไปชมน้ําตก  ทานจะไดรับ
ประสบการณแปลกใหมที่ไมควรพลาด นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy 
House)บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยาย
เร่ืองดัง “Alice inWonderland” 

 
ค่ํา                      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัท ใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผัก
นานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เปนตน 
นําทานเขาท่ีพักโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA 
SAPENETT HOTELหรือเทียบเทา 



 

 

 
 
วันท่ีสอง น่ังกระเชาไฟฟ�า-วัดต๊ักลัม-พระราชวังฤดูรอน-สวนดอกไมเมืองหนาว-สวน

ดอกไมไฮเดรนเยีย-Clay Pot Village- ชอปปم�งตลาดราตรีดาลัด  
                ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากน้ัน  นําทานเที่ยวชม พระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค

สุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศ
เวียดนามในยามท่ีพระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับวาเปน
พระราชวังหลังสุดทายท่ีสรางข้ึนในสมัยฝร่ังเศสเรืองอํานาจอีกดวย!!นําทาน น่ัง
กระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระที่วัดต๊ักลัม 
(Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ�น ภายในวัดตกแตงสวยงามดวย
สวนดอกไม 

 
 
จากน้ัน นําทานเท่ียวชม สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด ต้ังอยูทางทิศใตของทะเลสาบชวนฮ

วางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหงดอกไม ที่น่ีจะ
มีดอกไมบานสะพร่ังตลอดป สวนดอกไมเมืองหนาวแหงน้ีสรางข้ึนในป พ.ศ. 
2409 เพ่ือใหปรึกษาดานการเกษตรกรทางภาคใต ตอมาไดทําการรวมรวบพรรณ



 

 

ไมมากมายทั้งไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไมพันธุตาง ๆ ซ่ึงกลวยไมตัด
ดอกจํานวนมากถูกสงออกจากดาลัด นอกจากดอกไม พืชผักเมืองหนาวกอสามารถ
ปลูกไดดีไมแพกัน ทําใหดาลัดเปนแหลงผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานแวะเที่ยวชม Clay Pot Villageหมูบานดินเหนียวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุก
สถาปตยกรรมที่สรางจากดินเหนียวกลางป�าสนคริสตมาสริมทะเลสาบเตวี่ยน
ผลงานอันโดดเดน คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กวางต้ังแต ๒ – 
๑๐ เมตรและลึก ๑-๙เมตรและสลักผลงานประติมากรรมสองดานของหลุม
เพลาะ  ซ่ึงเปนเร่ืองราวเก่ียวกับท่ีมาของดาลัตไมวาจะเปนบานไมใตถุนภาพ
ชีวิตประจําวันของชนเผาตางๆในดาลัต สถานที่ที่มีช่ือเสียงในปจจุบันของดาลัต
เชน สถานีรถไฟ สถาบันปาสเตอร โบสถกอนกาหรือลูกไก สนามบินและหุบเขา
แหงความรัก แตผลงานประติมากรรมที่โดดเดนคือ บานดินเหนียวบนพ้ืนที่ ๙๐ 
ตารางเมตรท่ีไดบันทึกในกินเนสบุคเวียดนามวา เปนบานดินเหนียวบะซอลตท่ีไม
เผาและมีหลังคารูปนูนแผนท่ีประเทศเวียดนามท่ีใหญที่สุดและบานดินเหนียวบะ
ซอลตท่ีไมเผาแหงแรกและมีเอกลักษณพิเศษสุด  

จากน้ัน นําทานชมความสวยงามของ สวนดอกไมไฮเดรนเยียท่ีเบงบานอยูเต็มพ้ืนที่ ซ่ึงถือ
วาสวนไฮเดรนเยียแหงน้ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวอันดับตนๆที่ดึงดูดนักทองเท่ียวให
เดินทางมาเย่ียมชมไดเปนอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย 



 

 

 
ค่ํา        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!ไวนแดงดาลัด 

หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัท ใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผัก
นานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เปนตน 
นําทานเขาท่ีพักโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA 
SAPENETT HOTELหรือเทียบเทา 
 

วันท่ีสาม ดาลัด-หมูบานปกผาเอ็กซคิวดาลัด-กรุงเทพฯ                      ไ (เชา/-/-)          
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานแวะชม หมูบานปกผาเอ็กซคิว (XQ Embroidery 
Village)ประเทศเวียดนามมีช่ือเสียงในการปกผาและการฝมือ
ซ่ึงไมแพประเทศอ่ืนและท่ีน่ีมีประวัติศาสตรความเปนมาในการ
ปกผาที่มีความละเอียดมากเปนสถานที่รวบรวมศิลปะผลงานที่
โดดเดนของท่ีน้ีสวนใหญเปนพวกงานปกไหม 3 มิติเหมือนจริง
ท่ีส่ือถึงความเปนอยูวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่XQเปนอีกท่ีหน่ึง
ท่ีคนชอบงานศิลปะไมควรพลาดโดยเฉพาะงานปกน่ีละเอียด
และสวยงามกวาของหลายๆประเทศสมควรเวลาเดินสู 
สนามบินเลียนคัง Lien Khuong ดาลัด 

13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VZ941 



 

 

15.20 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
อัตราคาบริการ 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว บิน VZ 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

08 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
15 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
22 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
29 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
13 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500 
17 ก.ค.62 19 ก.ค.62 24 8,900 8,900 7,900 2,500 
31 ก.ค.62 02 ส.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
07 ส.ค.62 09 ส.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 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 10,900 10,900 9,900 2,500 
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 

 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก: 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจํา
ท้ังหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไม
วากรณีใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย: 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหนักอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว(15 ทานข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 



 

 

หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถา
ทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไม
เขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขดังกลาวแลว 



 

 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญ
รสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน 
 (Triple Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพัก
แบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา
บางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมก่ีหองซ่ึงในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง 
หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึงข้ึนอยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท 
แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


