
 

 

รหัสทัวร BID1903396 
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด 3 วัน 2 คืน (VZ) 
น้ําตกดาลันตา   ROLLER COSTER   CRAZY HOUSE 
ชอปปم�งตลาดราตรีดาลัด   น่ังกระเชาไฟฟ�า   วัดต๊ักลัม   พระราชวังฤดูรอน 
สวนดอกไมเมอืงหนาว   สวนดอกไมไฮเดรนเยีย   Clay Pot Village 
ชอปปم�งตลาดราตรีดาลัด   หมูบานปกผาเอ็กซคิวดาลัด 
 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-นํ้าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE- 
              ชอปปم�งตลาดราตรีดาลัด 
 ไ ( - /กลางวัน//เย็น) 

08.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเตอรสาย
การเวียดเจ็ทแอร  ประต ู3 
Viet Jet Airโดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

11.10 น. ออกเดินทางสู ดาลัด โดยเท่ียวบิน VZ 940 

 

 



 

 

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuong ดาลัด ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเปนที่เรียบรอยแลว(เวลา
ทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับ
ประเทศไทย)เดินทางเขาสู
เมืองดาลัดซึ ่งเปนเมืองที ่ถูก
กล าวขานว าเป นเม ืองแหง 
“ปารีสตะวันออก” เมืองแหง
ดอกไม เมืองแหงดอกไมผลิ 
เมืองแหงความรัก “ ทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น 
เพราะเมืองนี้อยูบนเขาสูงถึง 1500 
เมตรจากระดับนํ้าทะเล เลยไดเปน
สถานที ่พักร อนของชาวฝรั ่งเศส 
ตั ้งแตสมัยอาณานิคมฝรั ่งเศสเปน 
100 ป  แล ว ท านจะได สัมผัสกับ
ธรรมชาติสวยงามชมสถาปตยกรรม
แบบทั้งสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศนสน เปนหมูบานที่เต็มไปดวย
สีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเปนเมืองแหงโรแมนติคเหมาะสําหรับ
คูรักหรือทานที่ตองการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ ดาลัทอากาศจะหนาว
ตลอดทั้งปโดยเฉพาะ ชวงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมีการจัดเทศกาลดอกไม 
ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกป บางเดือนทานจะเห็นดอก ซากุระที่เมืองดาลดั 

13.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสูนํ ้าตกดาลันตา DATANLA WATERFALL ซึ ่งเปนนํ ้าตกที่

ขนาดไมใหญมาก แตสวยงามมากเน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆที่เกื้อหนุนทําใหมี
นักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเปนจํานวนมาก รอบๆนํ้าตกมีเครื่องเลนซึ่งใช
ธรรมชาติมาเปนสวนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง 
Roller Coaster ลงไปชมนํ้าตก  ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไมควร
พลาด นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House)บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบ



 

 

โดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมา
จากฝร่ังเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice inWonderland” 

จากนั้น นําทานชอปปم�งที่ รานโอทอป 
 

  
 
คํ่า                      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนท
บารซ าของเมืองดาลัท ใหทานได
เลือกซื้อสินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, 
เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและ
แหง, ผักนานาชนิด, ขนมพื ้นเมือง, 
กาแฟและชา เปนตน 

 
นําทานเขาที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or 
LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเทา 

  



 

 

วันที่สอง นั่งกระเชาไฟฟ�า-วัดตั๊กลัม-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
เวียดนามในยามที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับวาเปน
พระราชวังหลังสุดทายที่สรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอํานาจอีกดวย!!นําทาน นั่ง
กระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระที่วัดตั๊กลัม 
(Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ�น ภายในวัดตกแตงสวยงามดวย
สวนดอกไม 

   
จากน้ัน นําทานเที่ยวชม สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด ตั ้งอยูทางทิศใตของทะเลสาบ

ชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหงดอกไม 
ที่นี่จะมีดอกไมบานสะพรั่งตลอดป สวนดอกไมเมืองหนาวแหงนี้สรางขึ้นในป พ.ศ. 
2409 เพ่ือใหปรึกษาดานการเกษตรกรทางภาคใต ตอมาไดทําการรวมรวบพรรณ
ไมมากมายทั้งไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไมพันธุตาง ๆ ซึ่งกลวยไมตัด
ดอกจํานวนมากถูกสงออกจากดาลัด นอกจากดอกไม พืชผักเมืองหนาวกอสามารถ
ปลูกไดดีไมแพกัน ทําใหดาลัดเปนแหลงผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น ําท านแวะเท ี ่ ยวชม Clay Pot 
Villageหมู บ านดินเหนียวที่ถูก
บันทึกในกินเนสบุกสถาปตยกรรมที่
สร างจากดินเหน ียวกลางป �าสน
คริสต มาสริมทะเลสาบเตว ี ่ ยน
ผลงานอันโดดเดน คือ หลุมเพลาะ
ดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กวาง
ตั้งแต ๒ – ๑๐ เมตรและลึก ๑-๙เมตรและสลักผลงานประติมากรรมสองดานของ
หลุมเพลาะ  ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของดาลัตไมวาจะเปนบานไมใตถุนภาพ
ชีวิตประจําวันของชนเผาตางๆในดาลัต สถานที่ที่มีชื่อเสียงในปจจุบันของดาลัต
เชน สถานีรถไฟ สถาบันปาสเตอร โบสถกอนกาหรือลูกไก สนามบินและหุบเขา
แหงความรัก แตผลงานประติมากรรมที่โดดเดนคือ บานดินเหนียวบนพื้นที่ ๙๐ 
ตารางเมตรที่ไดบันทึกในกินเนสบุคเวียดนามวา เปนบานดินเหนียวบะซอลตที่ไม



 

 

เผาและมีหลังคารูปนูนแผนที่ประเทศเวียดนามที่ใหญที่สุดและบานดินเหนียวบะ
ซอลตที่ไมเผาแหงแรกและมีเอกลักษณพิเศษสุด  

 
จากน้ัน นําทานชมความสวยงามของ สวนดอกไมไฮเดรนเยียที่เบงบานอยูเต็มพื้นที่ ซึ่งถือ

วาสวนไฮเดรนเยียแหงนี้เปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆที่ดึงดูดนักทองเที่ยวให
เดินทางมาเยี่ยมชมไดเปนอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย 

 
คํ่า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!ไวนแดงดาลัด 

หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัท ใหทานไดเลือกซื้อ
สินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผัก
นานาชนิด, ขนมพื้นเมอืง, กาแฟและชา เปนตน 
นําทานเขาที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or 
LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่สาม ดาลัด-หมูบานปกผาเอ็กซคิวดาลัด-กรุงเทพฯ                      ไ (เชา/-/-)          

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
น ําท านแวะชม หม ู บ านป กผ าเอ ็กซ คิว (XQ Embroidery 
Village)ประเทศเวียดนามมีชื่อเสียงในการปกผาและการฝมือซึ่งไม
แพประเทศอื่นและที่นี่มีประวัติศาสตรความเปนมาในการปกผาที่มี
ความละเอียดมากเปนสถานที่รวบรวมศิลปะผลงานที่โดดเดนของที่น้ี
สวนใหญเปนพวกงานปกไหม 3 มิติเหมือนจริงที่ส่ือถึงความเปนอยูวถิี
ชีวิตของคนเวียดนามที่XQเปนอีกที่หนึ่งที่คนชอบงานศิลปะไมควร
พลาดโดยเฉพาะงานปกนี ่ละเอียดและสวยงามกวาของหลายๆ
ประเทศสมควรเวลาเดินสู สนามบินเลียนคัง Lien Khuong ดาลัด 

13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VZ941 
15.20 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร เวียดนาม ดาลดั 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว บิน VZ 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

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 

 
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 (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดนิทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 



 

 

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

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการ
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 ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่นๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ ้นไป)
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผู เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง  โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั ๋วภายใน เชน (ตั ๋วเครื่องบิน,ตั ๋วรถทัวร,ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
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(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการ
เขา-ออกเมืองของทาน ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 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
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกีห่องซึ่งในกรณีมาเปนครอบครวัใหญใช
หลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม
มีลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


