
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ-ดาลดั-น ้าตกดาลนัตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลดั 



 
 

             ( - /กลางวนั//เยน็) 

09.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการเวียดเจท็แอร ์ ประต ู3 
Viet Jet Airโดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

11.10 น. ออกเดนิทางสู ่ดาลดั โดยเทีย่วบนิ VZ 940 

 
 

หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได้ ท่ีนัง่อาจจะไม่ได้นัง่
ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเครื่องบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบิน    

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuong 
ดาลัด  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินท่ีเ วียดนาม 
เท่ากบัประเทศไทย)เดนิทางเขา้สู่เมอืงดาลดั
ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง 
“ปารสีตะวนัออก” เมอืงแห่งดอกไม้ เมอืงแห่ง
ดอกไมผ้ล ิเมอืงแหง่ความรกั “ ทา่นจะไดส้มัผสั
กบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมอืงนี้อยู่บน
เขาสูงถงึ 1500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เลยได้
เป็นสถานทีพ่กัร้อนของชาวฝรัง่เศส ตัง้แต่สมยั
อาณานิคมฝรัง่เศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้
สมัผสักับธรรมชาตสิวยงามชมสถาปัตยกรรม
แบบทัง้สมยัเก่าและสมยัใหม่ล้อมรอบด้วยทวิทศัน์สน เป็นหมู่บ้านทีเ่ต็มไปด้วยสสีนัสวยงาม หลายหลากสี
เหมอืนลูกกวาดเป็นเมอืงแห่งโรแมนตคิเหมาะส าหรบัคู่รกัหรอืท่านทีต่้องการไปพกัในเมอืงทีส่งบ บรรยากาศ
ดีๆ  ดาลทัอากาศจะหนาวตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะ ช่วงเดอืน ตุลาคม – มนีาคม จะมกีารจดัเทศกาลดอกไม ้ทกุๆ
เดอืน ธนัวาคมของทกุปี บางเดอืนทา่นจะเหน็ดอก ซากุระทีเ่มอืงดาลัด 

13.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่น ้าตกดาลนัตา DATANLA WATERFALL ซึ่งเป็นน ้าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมาก

เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆทีเ่กื้อหนุนท าใหม้นีักทอ่งเทีย่วแวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน ้าตกมี
เครื่องเล่นซึ่งใชธ้รรมชาตมิาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกบักิจกรรมสุดพิเศษ!! การนัง่รถราง Roller Coaster 
ลงไปชมน ้าตก  ท่านจะได้รบัประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด น าท่านเขา้ชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)

บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที ่ 2 ของเวยีดนาม ซึ่งเรยีนจบสถาปัตยกรรมมา
จากฝรัง่เศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเรื่องดงั “Alice inWonderland” 



 
 

 

  
 
ค า่                      บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บารซ่์าของ
เมอืงดาลทั ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด อาท ิ
ดอกไม,้ เสือ้กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทัง้สดและแหง้, 
ผกันานาชนิด, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดั VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า 

  
 

วนัท่ีสอง นัง่กระเช้าไฟฟ้า-วดัตัก๊ลมั-พระราชวงัฤดรู้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-
Clay Pot Village- ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลดั       (เช้า/
กลางวนั/เยน็)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  



 
 

จากนัน้  น าท่านเทีย่วชม พระราชวงัฤดูร้อนบา๋วได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดอิงค์สุดทา้ยของเวยีดนามประทบัของ
กษัตรยิเ์บ๋าได๋จกัรพรรดอิงค์สุดทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามทีพ่ระองค์เสดจ็แปรพระราชฐานมา ณ เมอืง
ดาลดั ทีน่ี่นับว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยทีส่ร้างขึน้ในสมยัฝรัง่เศสเรอืงอ านาจอกีด้วย!!น าท่าน นัง่กระเช้า
ไฟฟ้า ชมววิทวิทศัน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและน าท่านไหว้พระที่วัดตัก๊ลมั (Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน 
(ZEN)แบบญีปุ่่ น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม้ 

   
จากนัน้ น าทา่นเทีย่วชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลดั ตัง้อยูท่างทศิใตข้องทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตยีนหวุง 

ดาลดัได้รบัการขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จะมดีอกไม้บานสะพรัง่ตลอดปี สวนดอกไม้เมอืงหนาว
แห่งนี้สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2409 เพื่อใหป้รกึษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ท าการรวมรวบพรรณไม้
มากมายทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ต้น และกล้วยไม้พนัธุ์ต่าง ๆ  ซึ่งกล้วยไม้ตดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจาก
ดาลดั นอกจากดอกไม ้พชืผกัเมอืงหนาวกอ้สามารถปลูกไดด้ไีม่แพก้นั ท าใหด้าลดัเป็นแหล่งผลติพชืผกัเมอืง
หนาวของประเทศ 



 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านแวะเที่ยวชม Clay Pot Villageหมู่บ้านดิน
เหนียวท่ีถกูบนัทึกในกินเนสบุก๊สถาปัตยกรรมที่
สร้างจากดินเหนียวกลางป่าสนคริสต์มาสริม
ทะเลสาบเตวีย่นผลงานอนัโดดเด่น คอื หลุมเพลาะ
ดนิเหนียวยาว ๑.๒ กโิลเมตร กวา้งตัง้แต่ ๒ – ๑๐ 
เ ม ต ร แ ล ะ ลึ ก  ๑ - ๙ เ ม ต ร แ ล ะ ส ลั ก ผ ล ง า น
ประติมากรรมสองด้านของหลุมเพลาะ   ซึ่งเป็น
เรื่องราวเกีย่วกบัทีม่าของดาลตัไม่ว่าจะเป็นบา้นไม้
ใต้ถุนภาพชวีติประจ าวนัของชนเผ่าต่างๆในดาลตั 
สถานทีท่ ีม่ชี ื่อเสยีงในปัจจุบนัของดาลตัเช่น สถานีรถไฟ สถาบนัปาสเตอร์ โบสถ์กอนก่าหรอืลูกไก่ สนามบนิ
และหุบเขาแห่งความรกั แต่ผลงานประตมิากรรมทีโ่ดดเด่นคอื บ้านดนิเหนียวบนพื้นที ่๙๐ ตารางเมตรทีไ่ด้
บันทกึในกินเนสบุ๊คเวยีดนามว่า เป็นบ้านดินเหนียวบะซอลต์ที่ไม่เผาและมีหลังคารูปนูนแผนที่ประเทศ
เวยีดนามทีใ่หญ่ทีส่ดุและบา้นดนิเหนียวบะซอลตท์ีไ่ม่เผาแหง่แรกและมเีอกลกัษณ์พเิศษสดุ  

จากนัน้ น าท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียทีเ่บ่งบานอยู่เต็มพื้นที ่ซึ่งถอืว่าสวนไฮเดรนเยยีแหง่นี้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่าน
เพลดิเพลนิเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 



 
 

 
ค า่        บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!ไวน์แดงดาลดั 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์าของเมอืงดาลทั ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด อาท ิดอกไม้, 
เสือ้กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทัง้สดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม ดาลดั-หมู่บ้านปักผ้าเอก็ซ์คิวดาลดั-กรงุเทพฯ                       (เช้า/-/-)          



 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านแวะชม หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว (XQ Embroidery Village)ประเทศ
เวยีดนามมชีื่อเสยีงในการปักผา้และการฝีมอืซึ่งไม่แพ้ประเทศอื่นและที่นี่มี
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาในการปักผ้าที่มคีวามละเอียดมากเป็นสถานที่
รวบรวมศลิปะผลงานทีโ่ดดเด่นของทีน่ี้ส่วนใหญ่เป็นพวกงานปักไหม 3 มติิ
เหมอืนจรงิทีส่ ื่อถงึความเป็นอยู่วถิชีวีติของคนเวียดนามทีX่Qเป็นอกีทีห่นึ่งที่
คนชอบงานศลิปะไม่ควรพลาดโดยเฉพาะงานปักนี่ละเอยีดและสวยงามกวา่
ของหลายๆประเทศสมควรเวลาเดนิสู ่สนามบินเลียนคงั Lien Khuong ดาลดั 

13.35 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ VZ941 
15.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 
ตารางวนัเดินทางราคาทวัร ์เวียดนาม ดาลดั 3 วนั 2 คืน พกั 4 ดาว 

บิน VZ 
เร่ิมเดินทาง 

กลบัจาก
เดินทาง 

จ านวน ผูใ้หญ ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

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 8,900 8,900 7,900 2,500 
06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24 8,900 8,900 7,900 2,500 
13 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
17 ก.ค.62 19 ก.ค.62 24 7,900 7,900 6,900 2,500 
31 ก.ค.62 02 ส.ค.62 24 7,900 7,900 6,900 2,500 
07 ส.ค.62 09 ส.ค.62 24 7,900 7,900 6,900 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 9,900 9,900 8,900 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 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพกัห้องเด่ียว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกดท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รบัอุบติัเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสญูเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอรต์ต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถกูปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ี
เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิป
ค่ะ) 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

 
การจองทวัร ์: 



 
 

• กรณุาจองทวัรล่์วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า15 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรณุาช าระก่อนเดินทาง 21 
วนั) 

กรณียกเลิก: 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ส้ิน 
• ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย: 
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ
เดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืนๆ : 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผู้เดินทาง
อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนั
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง  โดยทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อน
ท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟลท์บินมี
การปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏิเสธในการ
เข้า–ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้เดินทางเป็นส าคญั 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผู้มีจดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุ
เหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง
,การนัดหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยั



 
 

พิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกิด
จากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรอืในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารดุจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบไุว้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

➢ ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปล่ียนช่ือได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทัง้หมด 

➢ กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจบุนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุต็าม อาจ
ท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปล่ียนไป 
ดงันัน้ ท่านต้องท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์า
ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม ่ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคมุของ
บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ท่านจะต้องมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

➢ การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหตัถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้อง
จ่ายค่าทวัรเ์พ่ิม ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

➢ อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รบัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและ
อาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดห้องพกัท่ีประเทศเวียดนาม 
• ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 

ท่าน 
 (Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้
เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 



 
 

• โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละ
ชัน้จะมีเพียงไม่ก่ีห้องซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คน
ละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟตซ่ึ์งข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 


