
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื :เดินทางโดยสายการบนิเวียดเจ็ทแอร.์ 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ดาลดั-น ้ าตกดาลนัตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ชอ้ปป้ิงตลาดราตรีดาลดั 

                  ( - /กลางวนั//เยน็) 

08.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาทเ์ตอรส์ายการเวยีดเจท็แอร ์ ประตู 3 

Viet Jet Air โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

10.20 น. ออกเดินทางสู่ ดาลดั โดยเทีย่วบนิ VZ 940 

หมายเหตุ เน่ืองจากต ัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถลอ็กทีน่ัง่ได ้ทีน่ัง่อาจจะไมไ่ดน้ัง่ติดกนัและไม่

สามารถเลอืกช่วงทีน่ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ    

12.05 น. เดินทางถงึ สนามบนิเลยีนคงัLien Khuongดาลดั ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที ่

เรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย)เดินทางเขา้สู่เมอืงดาลดั 

ดาลทั ซึง่เป็นเมอืงทีถู่กกลา่วขานว่าเป็นเมอืงแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมอืงแห่งดอกไม ้ 

เมอืงแห่งดอกไมผ้ล ิเมอืงแห่งความรกั “ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเย็น  

เพราะเมอืงนี้อยู่บนเขาสูงถงึ 1500 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เลยไดเ้ป็นสถานทีพ่กัรอ้นของ 

ชาวฝร ัง่เศส ต ัง้แต่สมยัอาณานิคมฝร ัง่เศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติ 

สวยงามและชมสถาปตัยกรรมแบบท ัง้สมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทวิทศันส์น  

เป็นหมู่บา้นทีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัสวยงาม หลายหลากสเีหมอืนลูกกวาด เป็นเมอืงแห่งโร 

แมนตคิเหมาะส าหรบัคู่รกัหรือท่านทีต่อ้งการไปพกัในเมอืงทีส่งบ บรรยากาศดีๆ ดาลทั 

อากาศจะหนาวตลอดท ัง้ปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตลุาคม – มนีาคม จะมกีารจดัเทศกาล 

ดอกไม ้ทกุๆเดือน ธนัวาคมของทกุปี บางเดือนท่านจะเหน็ดอก ซากุระทีเ่มอืงดาลทั 

13.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่น ้ าตกดาลนัตา DATANLA WATERFALLซึง่เป็นน า้ตกทีข่นาด 

ไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดลอ้มต่างๆทีเ่กื้อหนุนท าใหม้นีกัท่อง 

เทีย่วแวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน า้ตกมเีครื่องเลน่ซึง่ใชธ้รรมชาตมิาเป็น 

ส่วนประกอบ สนุกสานกบักจิกรรมสุดพิเศษ!! การนัง่รถราง Roller Coaster 

ลงไปชมน า้ตก  ท่านจะไดร้บัประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด 

น าท่านเขา้ชม บา้นเพี้ ยน (Crazy House) 

บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวยีดนาม ซึง่ 

เรียนจบสถาปตัยกรรมมาจากฝร ัง่เศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเรื่องดงั “Alice in 

Wonderland” 

ค า่       บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคารหลงัอาหารน าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์าของเมอืง 

ดาลทั ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด อาท ิดอกไม,้ เสื้อกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวท ัง้ 



 

สดและแหง้, ผกันานาชนดิ, ขนมพื้นเมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

น าทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง นัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั-พระราชวงัฤดูรอ้น-สวนดอกไม-้Clay Pot Village- ชอ้ปป้ิงตลาดราตรดีาลทั  

     (เชา้/กลางวนั/เย็น)          

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน ัน้  น าท่านเทีย่วชมพระราชวงัฤดูรอ้นบา๋วได ๋(DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองค ์

สุดทา้ยของเวยีดนามประทบัของกษตัริยเ์บา๋ไดจ๋กัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวยีด 

นามในยามทีพ่ระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมอืงดาลดั ทีน่ี่นบัว่าเป็นพระราชวงั 

หลงัสุดทา้ยทีส่รา้งขึ้นในสมยัฝร ัง่เศสเรืองอ  านาจอกีดว้ย!!น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชม 

ววิทวิทศันเ์มอืงดาลดัจากมมุสูงและน าท่านไหวพ้ระทีว่ดัต ัก๊ลมั (Truc Lam)วดัพทุธ 

ในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่ น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

จากนั้น น าท่านเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั ต ัง้อยู่ทางทศิใตข้องทะเลสาบชวนฮวาง 

 บนถนนฟูดงเตยีนหวุง ดาลดัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จะมดีอกไม  ้

บานสะพร ัง่ตลอดปี สวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งนี้สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพือ่ใหป้รึกษา 

ดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้ าการรวมรวบพรรณไมม้ากมายท ัง้ไมด้อก ไม ้

ประดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุต่์าง ๆ ซึง่กลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจาก 

ดาลดั นอกจากดอกไม ้พชืผกัเมอืงหนาวกอ้สามารถปลูกไดด้ไีม่แพก้นั ท าใหด้าลดัเป็นแหลง่ผลติพืชผกัเมอืงหนาวของประเทศ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าท่านแวะเทีย่วชม Clay Pot Villageหมูบ่า้นดนิเหนียวทีถู่กบนัทกึในกนิเนสบุก๊ 

สถาปตัยกรรมทีส่รา้งจากดนิเหนยีวกลางป่าสนคริสตม์าสริมทะเลสาบเตวีย่นผลงาน 

อนัโดดเด่น คือ หลมุเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กวา้งต ัง้แต่ ๒ – ๑๐ เมตร 

และลกึ๑-๙เมตรและสลกัผลงานประตมิากรรมสองดา้นของหลมุเพลาะ  ซึง่เป็นเรื่อง 

ราวเกี่ยวกบัทีม่าของดาลตัไม่ว่าจะเป็นบา้นไมใ้ตถ้นุภาพชวีติประจ าวนัของชนเผ่าต่างๆ 

ในดาลตั สถานทีท่ีม่ชีือ่เสยีงในปจัจบุนัของดาลตัเช่น สถานีรถไฟ สถาบนัปาสเตอร ์โบสถก์อนก่าหรือลูกไก่ สนามบนิและหบุ

เขาแห่งความรกั แต่ผลงานประตมิากรรมทีโ่ดดเด่นคือ บา้นดินเหนียวบนพื้นที ่๙๐ ตารางเมตรทีไ่ดบ้นัทกึในกินเนสบุค๊เวยีด



 

นามว่า เป็นบา้นดินเหนียวบะซอลตท์ีไ่ม่เผาและมหีลงัคารูปนูนแผนทีป่ระเทศเวยีดนามทีใ่หญ่ทีสุ่ดและบา้นดินเหนียวบะซอลต์

ทีไ่ม่เผาแห่งแรกและมเีอกลกัษณ์พเิศษสุด  

ค า่       บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคารพิเศษ!!ไวน์แดงดาลดั 

หลงัอาหารน าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์าของเมอืงดาลทั ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด อาท ิดอกไม,้ เสื้อกนัหนาว,

ผลไมฤ้ดูหนาวท ัง้สดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

น าทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ดาลทั-หมู่บา้นปกัผา้เอก็ซค์ิวดาลดั-กรุงเทพฯ                       (เชา้/-/-)          

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ก่อนเดินทางกลบั น าท่านแวะชม หมูบ่า้นปกัผา้เอก็ซค์วิ (XQ Embroidery Village) ประเทศเวยีดนามมชีือ่เสยีงในการปกัผา้

และการฝีมือซึ่งไม่แพป้ระเทศอืน่และทีน่ี่มปีระวตัิศาสตร์ความเป็นมาในการปกัผา้ที่มคีวามละเอียดมาก เป็นสถานทีร่วบรวม

ศิลปะผลงานทีโ่ดดเด่นของที่นี้ ส่วนใหญ่เป็นพวกงานปกัไหม 3 มติเิหมอืนจริงที่สือ่ถึงความเป็นอยู่วิถชีวี ิตของคนเวียดนามที่

XQ เป็นอกีทีห่นึ่งทีค่นชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดโดยเฉพาะงานปกันี่ละเอยีดและสวยงามกว่าของหลายๆประเทศ 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบนิเลยีนคงัLien Khuongดาลดั 

12.15น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ VZ941 

14.05น. เดินทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................ 
  
 

 
 
 

 
 
 



 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัร ์เวียดนาม ดาลทั 3 วนั 2 คนื พกั 4 ดาว บนิ VZ 
เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

4 เม.ย.61 6 เม.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

11 เม.ย.61 13 เม.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

12 เม.ย.61 14 เม.ย.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

14 เม.ย.61 16 เม.ย.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

25 เม.ย.61 27 เม.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

2 พ.ค.61 4 พ.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

5 พ.ค.61 7 พ.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

11 พ.ค.61 13 พ.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

16 พ.ค.61 18 พ.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

18 พ.ค.61 20 พ.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

25 พ.ค.61 27 พ.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

26 พ.ค.61 28 พ.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

8 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

13 มิ.ย.61 15 มิ.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

22 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

27 มิ.ย.61 29 มิ.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

11 ก.ค.61 13 ก.ค.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

25 ก.ค.61 27 ก.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500 



 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

 
อตัราคา่บริการรวม 

 ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋  

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

 
อตัราคา่บริการไมร่วม 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลิกทวัร  ์

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดนิทางไมน่้อยกวา่15 วนั มฉิะนั้นถอื 

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ  

2.1 ยกเลิกการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

     ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงั  

คณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้า 



 

เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว  ้

(15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่ 

เกดิจากการยกเลิกของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่นไมม่หีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ยโดยทางบริษทัฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ต ัว๋รถทวัร ,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุคร ั้งกอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการ

บนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายใน

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

 บริษทัฯมสีิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้น 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)  

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลิกบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิ

เหตสุุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะ

คา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมา

ขาด 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัิเหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

 ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถเปลี่ยนช่ือได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 



 

 การทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วดงักลา่ว คือ รา้นยา 

,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ทา่น รบัทราบ

และยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้   

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาติจะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไม่คอ่ยจดัและอาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาดของ

ตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพกัที่ประเทศเวียดนาม 

 หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (Triple  

     Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสริม   

 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน ้ า บางโรงแรมแต่ละชัน้จะมเีพียงไม่กีห่อ้งซ่ึง 

  ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ิดกนัและอาจจะไดค้นละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิต ์ซ่ึงข้ึนอยู่กบั    

  การออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ  

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 
 


