
 

 

  รหัสทัวร BID2000608 
  ทัวรเวียดนามใต ดาลดั 10 จุดเช็คอิน 3 วัน 2 คืน (VZ) 
   นั่งกระเชาไฟฟ�า - วดัตั๊กลมั - Crazy House - รานโอทอป - โบสถโดเมนเดมาร ี- สวนดอกไมไฮ

เดรนเยีย-นั่งรถมาชมเมือง - จตัุรัสลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง - Cối Xay Gió Bakery     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ • ดาลัด • นํ้าตกดาลันลา • Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay • ช

อปปم�งตลาดไนทบารซา  
                                                                                                                             

ไ (-/กลางวัน/เย็น) 
08.00 น. พรอมกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเตอรสาย

การเวียตเจ็ทแอร  ประต ู3 
Viet Jet Airโดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

11.10 น. ออกเดินทางสู เมืองดาลัด โดยเที่ยวบิน VZ 940 

 

 



 

 

12.55 น. เดินทางถ ึง สนามบินเล ียนคังLien 
Khuong ดาลัด ผานพิธีการตรวจคน
เขาเม ืองเปนที ่ เร ียบรอยแลว(เวลา
ทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศ
ไทย) เดินทางเขาสูเมืองดาลัดซึ่งเปน
เมืองที ่ถ ูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง 
“ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม 
เมืองแหงดอกไมผลิ เมืองแหงความรกั “ 
ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาว
เย็น เพราะเมืองนี้อยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เลยไดเปนสถานที่
พักรอนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเปน 100 ป แลว ทานจะได
สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชมสถาปตยกรรมแบบทั้งสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบ
ดวยทิวทัศนสน เปนหมูบานที่เต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด
เปนเมืองแหงโรแมนติคเหมาะสําหรับคูรักหรือทานที่ตองการไปพักในเมืองที่สงบ 
บรรยากาศดีๆ ดาลัทอากาศจะหนาวตลอดทั้งปโดยเฉพาะ ชวงเดือน ตุลาคม – 
มีนาคม จะมีการจัดเทศกาลดอกไม ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกป บางเดือนทานจะ
เห็นดอก ซากุระที่เมืองดาลดั 

13.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําทานเดินทางสูนํ้าตกดาลันลา (Dalanla Waterfall) ซึ่งเปนนํ้าตกที่ขนาดไม

ใหญมาก แตสวยงามมากเนื ่องจากสภาพแวดลอมตางๆที ่ เก ื ้อหนุนทําใหมี
นักทองเที ่ยวแวะมาเที ่ยวชมกันเปนจํานวนมาก รอบๆนํ ้าตกมีเครื ่องเลนซึ ่งใช
ธรรมชาติมาเปนสวนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง 
Roller Coaster ลงไปชมนํ้าตก   



 

 

  

 
จากนั้น นําทานเดินทางตอไปยัง Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay  คาเฟ�ชิคๆของ

เมืองดาลัด เปนโลเคชั่นยอดฮิตที่นักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปเกๆเช็คอินกัน และยังมี
เมนูของหวานและเครื่องดื่มแสนอรอยมากมายใหทานไดเลือกสรร และทานจะไดชม
วิวทิวทัศนของเมืองดาลัดอยางสวยงามอีกดวย 

 
 
 
 



 

 

 จากนั้น  นําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซา
ของเมืองดาลัท ใหทานไดเลือกซื้อ
สินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เสื้อ
กันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและ
แหง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, 
กาแฟและชา เปนตน 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พิเศษ!! เมนูซุปหมอไฟอตโิชค + 
ไวนแดงดาลัด 
เขาสูที่พัก TTC PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ตามมาตรฐาน
เวียดนาม 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 

วันที่สอง นั่งกระเชาไฟฟ�า • วัดตั๊กลัม • Crazy House • รานโอทอป • โบสถโดเมนเดมารี 
• สวนดอกไมไฮเดรนเยีย • Light Garden      
    (เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้น  นําทานเที่ยวชม พระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค

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



 

 

   

 
จากนั้น  นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House)บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือ

ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศส
โดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice inWonderland” จากนั้น น ําท านช
อปปم�งที่ รานโอทอป โดยในรานจะจัดจําหนายสินคาพื้นเมือง เชนชาดอกอติโชค, 
ผลไมอบแหงแบบตางๆ, ไวนแดงเมืองดาลัด และอื่นๆอีกมากมาย 



 

 

   

  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  นําทานสู โบสถโดเมนเดมารี (Domaine De Marie Church) หรือเราจะเรียก

กันวา “โบสถสีชมพู” เปนโบสถโรมันคาทอลิก เปนสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสม
กับเวียดนาม เปนอาคารสูง 2 ชั้น สรางขึ้นในป ค.ศ.1940 โดยโบสถแหงนี้จะมีแมชี
คอยดูแลอยูและมีแมชีที่ดําเนินการใหการศึกษาแกเด็กในพื้นที ่เปนโบสถที่สําคัญทาง
ศาสนาคริสต จุดเดนของโบสถแหงนี้คือทาดวยสีชมพพูาสเทลทั้งหมด  

จากนั้น นําทานชม สวนดอกไมไฮเดรนเยียที่เบงบานอยูเต็มพื้นที่ ซึ่งถือวาสวนไฮเดรนเยีย
แหงนี้เปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมได
เปนอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  



 

 

 

 
 
จากนั้น  นําทานชมความสวยงามของ สวนแหงแสงที่ดาลัด (Lumiere Light Garden)  

ตอนนี ้ดาลัดเพิ ่งจะปรากฎตัวในรูปแบบการแสดงแสงที ่ทันสมัยที ่ส ุดแหงหนึ่ง 
Lumiere Dalat สวนแหงแสง ไดรูจักที่เปน “หอศิลป� ศูนยรวมความบันเทิง” แหง
แรกในเวียดนามที่มีพื้นที่รวมกวา 2,000 ตารางเมตร ผูเขารวมสามารถโตตอบ
โดยตรงและสัมผัสกับกิจกรรมในแตละหองและสามารถบันทึกคลิปหรือถายรูปเปนที่
ระลึก โดยมีหองตางๆ เชน การผจญภัยในจักรวาล ,หองหลอกลวงความจริง, บาน
บอลยักษใหญ , เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับดวยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมาย
ปลายทางที่ไมควรพลาดสําหรับผูมาเยือนเมืองดาลัด 



 

 

 
เย็น  บริการอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET 
 

 
 
 
 
    



 

 

เขาสูที่พัก โรงแรม TTC PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 

วันที่สาม  นั่งรถมาชมเมือง • จัตุรัสลามเวียน • ทะเลสาบซวนฮวาง • Cối Xay Gió 
Bakery     (เชา/ขนมปงบั๋นหมี/่-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้น นําทานนั่งรถมาชมเมืองดาลัด ณ จัตุรัสลามเวียน ลานคนเดินที่มีพื ้นที ่รวม 

72,000 ตารางเมตร เปนศูนยกลางของวัยรุนหรือจุดนัดพบของคนเวียดนามที่จะมา
ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน จุดเดนของลานแหงนี้คือมีสถาปตยกรรมเดน ๆ 2 อยางคือ 
The Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหงานอยู โดยสรางเปนโดมดอกทานตะวัน 
โดยดานลางจะมีหาง BIG C เปดใหบริการอยู และโดมที ่สองคือ The Giant  
Artichoke  สรางเปนโดมดอกอารติกโชคซึ ่งเปนดอกไมประจําเมืองดาลัด ซึ่ง
ภายในจะเปนรานกาแฟนารักๆที่มีชื่อวา Doha Café และทานยังสามารถมองเห็น
ทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ไดจากมุมนี้อีกดวย  

 

 

 
 



 

 

   
 
จากนั้น  นําทานสู รานขนมปงบั๋นหมี่ Cối Xay Gió ที่ขึ้นชื่อวาเปนรานขายบั๋นหมี่ที่อรอย

มากๆแหงหนึ่งในเมืองดาลัด ขนมปงบั๋นหมี่นั้น ถือกําเนิดในเวียดนาม แตโดงดังเปน
ที่รู จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศสชาติที ่เคยเปน “เจาเขาครอง” ของ
เวียดนาม ในอดีต บาแก็ตต หรือขนมปงฝรั่งเศส ตนคิดเปนของคนฝรั่งเศสก็จริง แต
คิดขึ้นเพราะใน “อูนิออง อินโดชินัวส” อินโดจีนของฝรั่งเศส เพื่อเปนเสบียงใหกับ
ทหารที่ปฏิบัติหนาที่ในอาณานิคมแหงนี้ ตามคําบอกเลาของ “เอริกา ปเตอรส” นัก
ประวัติศาสตรอาหารระดับดอกเตอรชาวอเมริกัน 

 
   
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง บริการขนมปงบั๋นหมี่แซนวิชเวียดนามสไตลฝรั่งเศส ทานละ 1 ชิ้น 
ไดเวลาสมควร   นําทานเดินทางสูสนามบินดาลัด 
13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ท
แอร เที่ยวบินที่ VZ 941 
15.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

************************************************************** 
หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศ
แปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
รวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน
ของทานเองและบุคคลอื่น 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 
**ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลกูคา

จายเงินมัดจําแลว  
ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตารางวันเดินทางราคาทัวรเวียดนามใต เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 3 วัน 2 คืน บิน VZ 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว 

27 ม.ค.63 29 ม.ค.63 24 8,900 8,900 7,900 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 
04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 
11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 24 11,900 11,900 10,900 2,500 
14 เม.ย.63 16 เม.ย.63 24 11,900 11,900 10,900 2,500 
26 เม.ย.63 28 เม.ย.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
30 เม.ย.63 02 พ.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 
04 พ.ค.63 06 พ.ค.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 
21 พ.ค.63 23 พ.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 
02 มิ.ย.63 04 มิ.ย.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
06 มิ.ย.63 08 มิ.ย.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
26 มิ.ย.63 28 มิ.ย.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
03 ก.ค.63 05 ก.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 
05 ก.ค.63 07 ก.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 
26 ก.ค.63 28 ก.ค.63 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้
รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 



 

 

 
 

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

เพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 900บาท/ทริป/ลูกทวัร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

  



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั ้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปน
จริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั ๋วภายใน เชน (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร, ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั ้งกอนทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม



 

 

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิ
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมกีารชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายกุ็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

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

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชดัเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 
 
 



 

 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม                                                           
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) 
และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่องซึ่ง  ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลฟิตซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนัน้ๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อ
ประโยชนของทานเอง** 


