
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลดั-นํ้าตกดาลนัตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลดั 

            ( - /กลางวนั//เยน็) 

08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวยีดเจท็แอร์  ประต ู3 

Viet Jet Airโดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.10 น. ออกเดินทางสู่ ดาลดั โดยเท่ียวบิน VZ 940 

 
 

 
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลยีนคงัLien Khuong ดาลดั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้(เวลา

ท้องถิ่นที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย)เดินทางเขา้สู่เมืองดาลัดซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง 

“ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศ

อนัหนาวเยน็ เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานท่ีพกัร้อนของชาว

ฝร่ังเศส ตั้ งแต่สมัยอาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผ ัสกับธรรมชาติสวยงามชม



 

สถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ย

ทิวทศัน์สน เป็นหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติค

เหมาะสาํหรับคู่รักหรือท่านท่ีตอ้งการไปพกัในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ ดาลทัอากาศจะหนาวตลอดทั้งปี

โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของทุกปี บางเดือน

ท่านจะเห็นดอก ซากุระท่ีเมืองดาลดั 

13.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่นํา้ตกดาลนัตา DATANLA WATERFALL ซ่ึงเป็นนํ้ าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมาก

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีเก้ือหนุนทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจาํนวนมาก รอบๆนํ้ าตก

มีเคร่ืองเล่นซ่ึงใชธ้รรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller 

Coaster ลงไปชมนํ้ าตก  ท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด นาํท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น 

(Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียน

จบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice inWonderland” 

จากนั้น นาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี ร้านโอทอป 
 

 

 

คํา่                      บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลทั ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้านานาชนิด อาทิ 

ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

 



 

 

 

นําท่านเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือ

เทียบเท่า 

  
 

วันทีส่อง น่ังกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลมั-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี-Clay 

Pot Village- ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลดั      (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น  นาํท่านเท่ียวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนามประทบั

ของกษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ 

เมืองดาลดั ท่ีน่ีนบัว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสร้างข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอาํนาจอีกดว้ย!!นาํท่าน นั่ง

กระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและนาํท่านไหวพ้ระท่ีวัดตั๊กลัม (Truc Lam)วดัพุทธใน

นิกายเซน (ZEN)แบบญ่ีปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

   

จากนั้น นาํท่านเท่ียวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลดั ตั้งอยูท่างทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง 

ดาลดัได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจะมีดอกไมบ้านสะพร่ังตลอดปี สวนดอกไมเ้มือง

หนาวแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2409 เพ่ือให้ปรึกษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้าํการรวมรวบ

พรรณไมม้ากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุต่์าง ๆ ซ่ึงกลว้ยไมต้ดัดอกจาํนวนมากถูก



 

ส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม ้พืชผกัเมืองหนาวกอ้สามารถปลูกไดดี้ไม่แพก้นั ทาํให้ดาลดัเป็นแหล่ง

ผลิตพืชผกัเมืองหนาวของประเทศ 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านแวะเท่ียวชม Clay Pot Villageหมู่บ้านดินเหนียวที่ถูกบันทึกในกนิเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมท่ีสร้างจาก

ดินเหนียวกลางป่าสนคริสต์มาสริมทะเลสาบเตวี่ยนผลงานอนัโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ 

กิโลเมตร กวา้งตั้ งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก ๑-๙เมตรและสลกัผลงานประติมากรรมสองด้านของหลุม

เพลาะ  ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัท่ีมาของดาลตัไม่ว่าจะเป็นบา้นไมใ้ตถุ้นภาพชีวิตประจาํวนัของชนเผา่ต่างๆ

ในดาลตั สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบันของดาลตัเช่น 

สถานีรถไฟ สถาบนัปาสเตอร์ โบสถก์อนก่าหรือลูกไก่ 

ส น า ม บิ น แ ล ะ หุ บ เ ข า แ ห่ ง ค ว า ม รั ก  แ ต่ ผ ล ง า น

ประติมากรรมท่ีโดดเด่นคือ บา้นดินเหนียวบนพ้ืนท่ี ๙๐ 

ตารางเมตรท่ีไดบ้ันทึกในกินเนสบุ๊คเวียดนามว่า เป็น

บา้นดินเหนียวบะซอลตท่ี์ไม่เผาและมีหลงัคารูปนูนแผน

ท่ีประเทศเวียดนามท่ีใหญ่ท่ีสุดและบา้นดินเหนียวบะ

ซอลตท่ี์ไม่เผาแห่งแรกและมีเอกลกัษณ์พิเศษสุด  

 

 

 

 



 

จากนั้น นาํท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียท่ีเบ่งบานอยูเ่ต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งน้ี

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดับต้นๆท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่าน

เพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
คํา่        บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!ไวน์แดงดาลดั 

หลงัอาหารนาํท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลทั ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ 

ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

นําท่านเข้าที่พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือ

เทียบเท่า 

วันทีส่าม ดาลดั-หมู่บ้านปักผ้าเอก็ซ์คิวดาลดั-กรุงเทพฯ                       (เช้า/-/-)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านแวะชม หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว (XQ Embroidery Village)ประเทศ

เวียดนามมีช่ือเสียงในการปักผา้และการฝีมือซ่ึงไม่แพป้ระเทศอ่ืนและท่ีน่ีมี

ประวติัศาสตร์ความเป็นมาในการปักผา้ท่ีมีความละเอียดมากเป็นสถานท่ี

รวบรวมศิลปะผลงานท่ีโดดเด่นของท่ีน้ีส่วนใหญ่เป็นพวกงานปักไหม 3 มิติ

เหมือนจริงท่ีส่ือถึงความเป็นอยูว่ิถีชีวิตของคนเวียดนามท่ีXQเป็นอีกท่ีหน่ึงท่ี

คนชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดโดยเฉพาะงานปักน่ีละเอียดและสวยงามกว่า

ของหลายๆประเทศสมควรเวลาเดินสู่ สนามบินเลยีนคงั Lien Khuong ดาลดั 

13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VZ941 

15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางวันเดนิทางราคาทัวร์ เวียดนาม ดาลดั 3 วัน 2 คืน พกั 4 ดาว บิน 

VZ 

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก

เดินทาง 
จาํนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

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 

 
อัตราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  



 

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํา้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมดัจาํ 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือชําระทันทก่ีอนการเดินทางไม่

น้อยกว่า15 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก: 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจาํโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย: 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

• ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 



 

• คณะผู้ เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เล่ือนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลกิการเดินทาง  โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน

เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคญั 

 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ

และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดั

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่

กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ

(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 



 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจาํกบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกีารชํารุด เปียกนํา้ การขดีเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่

ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 

ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้

ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้อง

ทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเล

กจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอียดห้องพกัที่ประเทศเวยีดนาม 

• ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

 (Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1

เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม 

• โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทดัรัต และไม่มอ่ีางอาบนํา้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมี

เพยีงไม่กีห้่องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบาง

โรงแรมอาจจะไม่มลีฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


