
 

 

BHT������� ทวัร์เวยีดนาม มหัศจรรย์ ดาลดั 3 วนั 2 คืน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ดาลดั-นํ%าตกดาลนัตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ% งตลาดราตรีดาลดั 
            � ( - /กลางวนั//เยน็) 

08.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั%น ; เคาน์เตอร์สายการเวยีดเจ็ทแอร์  ประตู � 
Viet Jet Airโดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

��.1� น. ออกเดินทางสู่ ดาลดั โดยเที�ยวบิน VZ 940 

 
 

 
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuong ดาลดั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้(เวลา

ท้องถิ@นที@เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเขา้สู่เมืองดาลัดซึ� งเป็นเมืองที�ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง 
“ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่ง
ดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้
สัมผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมือง
นี/อยูบ่นเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบันํ/าทะเล 
เลยได้เป็นสถานที�พกัร้อนของชาวฝรั�งเศส 
ตั/งแต่สมยัอาณานิคมฝรั�งเศสเป็น 100 ปี แลว้ 
ท่านจะได้สัมผสักับธรรมชาติสวยงามชม
สถาปัตยกรรมแบบทั/งสมยัเก่าและสมยัใหม่



 

 

ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์สน เป็นหมู่บา้นที�เตม็ไป
ด้ว ย สีสัน สว ย งาม  หลาย ห ลาก สี เ ห มือน
ลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติคเหมาะสาํหรับ
คู่รักหรือท่านที�ตอ้งการไปพกัในเมืองที�สงบ 
บรรยากาศดีๆ ดาลทัอากาศจะหนาวตลอดทั/งปี
โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมี
การจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของ
ทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระที�เมือง
ดาลดั 

��.�� น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่นํ%าตกดาลันตา DATANLA WATERFALL ซึ� งเป็นนํ/ าตกที�ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมาก

เนื�องจากสภาพแวดลอ้มต่างๆที�เกื/อหนุนทาํให้มีนกัท่องเที�ยวแวะมาเที�ยวชมกนัเป็นจาํนวนมาก รอบๆนํ/ าตกมี
เครื�องเล่นซึ�งใชธ้รรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพเิศษ!! การนั@งรถราง Roller Coaster 
ลงไปชมนํ/ าตก  ท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ที�ไม่ควรพลาด นาํท่านเขา้ชม บ้านเพี%ยน (Crazy House)

บา้นสไตลแ์ปลกๆที�ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที� 2 ของเวียดนาม ซึ�งเรียนจบสถาปัตยกรรมมา
จากฝรั�งเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเรื�องดงั “Alice inWonderland” 

 

 

 
คํ@า           บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่าน ช้อปปิ% งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมือง
ดาลทั ใหท่้านไดเ้ลือกซื/อสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ 
เสื/อกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั/งสดและแหง้, ผกันานา
ชนิด, ขนมพื/นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

 



 

 

นําท่านเข้าที@พกัโรงแรมระดับ ; ดาว ดาลดั VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทยีบเท่า 

  
 

วนัที@สอง นั@งกระเช้าไฟฟ้า-วดัตัGกลมั-พระราชวงัฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี-Clay Pot 

Village- ช้อปปิ% งตลาดราตรีดาลดั      � (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

�J.�� น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั/น  นาํท่านเที�ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนามประทบัของ

กษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามที�พระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมือง
ดาลดั ที�นี�นับว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยที�สร้างขึ/นในสมยัฝรั�งเศสเรืองอาํนาจอีกดว้ย!!นาํท่าน นั@งกระเช้า
ไฟฟ้า ชมวิวทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและนาํท่านไหวพ้ระที�วัดตัGกลัม (Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน 
(ZEN)แบบญี�ปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

   
จากนั%น นาํท่านเที�ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตั/งอยู่ทางทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง 

ดาลดัไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม ้ที�นี�จะมีดอกไมบ้านสะพรั�งตลอดปี สวนดอกไมเ้มืองหนาว
แห่งนี/ สร้างขึ/นในปี พ.ศ. 2409 เพื�อให้ปรึกษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้าํการรวมรวบพรรณไม้
มากมายทั/งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธ์ุต่าง ๆ ซึ� งกลว้ยไมต้ดัดอกจาํนวนมากถูกส่งออกจาก
ดาลดั นอกจากดอกไม ้พืชผกัเมืองหนาวกอ้สามารถปลูกไดดี้ไม่แพก้นั ทาํให้ดาลดัเป็นแหล่งผลิตพืชผกัเมือง
หนาวของประเทศ 



 

 

 
เที@ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําท่านแวะเที�ยวชม Clay Pot Villageหมู่บ้านดิน
เหนียวที@ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมที�สร้าง
จากดินเหนียวกลางป่าสนคริสต์มาสริมทะเลสาบ
เตวี�ยนผลงานอนัโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียว
ยาว ๑.๒ กิโลเมตร กวา้งตั/งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก 
๑-๙เมตรและสลกัผลงานประติมากรรมสองดา้นของ
หลุมเพลาะ  ซึ� งเป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัที�มาของดาลตั
ไม่ว่าจะเป็นบา้นไมใ้ตถุ้นภาพชีวิตประจาํวนัของชนเผา่ต่างๆในดาลตั สถานที�ที�มีชื�อเสียงในปัจจุบนัของดาลตั
เช่น สถานีรถไฟ สถาบนัปาสเตอร์ โบสถ์กอนก่าหรือลูกไก่ สนามบินและหุบเขาแห่งความรัก แต่ผลงาน
ประติมากรรมที�โดดเด่นคือ บา้นดินเหนียวบนพื/นที� ๙๐ ตารางเมตรที�ไดบ้นัทึกในกินเนสบุ๊คเวียดนามว่า เป็น
บา้นดินเหนียวบะซอลตที์�ไม่เผาและมีหลงัคารูปนูนแผนที�ประเทศเวียดนามที�ใหญ่ที�สุดและบา้นดินเหนียวบะ
ซอลตที์�ไม่เผาแห่งแรกและมีเอกลกัษณ์พิเศษสุด  

 



 

 

จากนั/น นาํท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียที�เบ่งบานอยู่เต็มพื/นที� ซึ� งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี/ เป็น
สถานที�ท่องเที�ยวอนัดบัตน้ๆที�ดึงดูดนกัท่องเที�ยวใหเ้ดินทางมาเยี�ยมชมไดเ้ป็นอยา่งดี และใหท่้านเพลิดเพลินเก็บ
ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
คํ@า        บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!ไวน์แดงดาลดั 

หลงัอาหารนาํท่าน ช้อปปิ% งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลทั ใหท่้านไดเ้ลือกซื/อสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ 
เสื/อกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั/งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื/นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
นําท่านเข้าที@พกัโรงแรมระดับ ; ดาว ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือ
เทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที@สาม ดาลดั-หมู่บ้านปักผ้าเอก็ซ์ควิดาลดั-กรุงเทพฯ                      � (เช้า/-/-)          

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านแวะชม หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว (XQ Embroidery Village)ประเทศเวียดนามมี
ชื�อเสียงในการปักผา้และการฝีมือซึ� งไม่แพป้ระเทศอื�นและที�นี�มีประวติัศาสตร์ความ
เป็นมาในการปักผา้ที�มีความละเอียดมากเป็นสถานที�รวบรวมศิลปะผลงานที�โดดเด่น
ของที�นี/ ส่วนใหญ่เป็นพวกงานปักไหม O มิติเหมือนจริงที�สื�อถึงความเป็นอยูว่ิถีชีวิตของ
คนเวียดนามที�XQเป็นอีกที�หนึ� งที�คนชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดโดยเฉพาะงานปักนี�
ละเอียดและสวยงามกว่าของหลายๆประเทศสมควรเวลาเดินสู่ สนามบินเลียนคัง Lien 

Khuong ดาลดั 
13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน VZ941 
15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทัวร์ เวยีดนาม ดาลดั � วนั O คืน พกั ; ดาว บิน VZ 
เริ@มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี@ยว 

24 ส.ค.RO OR ส.ค.RO O; 9,900 9,900 8,900 2,500 
31 ส.ค.RO �O ก.ย.RO O; 8,900 8,900 7,900 2,500 
07 ก.ย.RO �� ก.ย.RO O; 9,900 9,900 8,900 2,500 
14 ก.ย.RO �R ก.ย.RO O; 8,900 8,900 7,900 2,500 
21 ก.ย.RO O� ก.ย.RO O; 8,900 8,900 7,900 2,500 
28 ก.ย.RO �� ก.ย.RO O; �,900 9,900 8,900 2,500 
05 ต.ค.RO �J ต.ค.RO O; ��,900 10,900 9,900 2,500 
19 ต.ค.RO O� ต.ค.RO O; ��,900 10,900 9,900 2,500 
23 ต.ค.RO OV ต.ค.RO O; �,900 9,900 8,900 2,500 
02 พ.ย.RO �; พ.ย.RO O; ��,900 10,900 9,900 2,500 
13 พ.ย.RO �V พ.ย.RO O; �,900 9,900 8,900 2,500 



 

 

16 พ.ย.RO �X พ.ย.RO O; ��,900 10,900 9,900 2,500 
18 พ.ย.RO O� พ.ย.RO O; �,900 9,900 8,900 2,500 
30 พ.ย.RO �O ธ.ค.RO O; ��,900 10,900 9,900 2,500 
03 ธ.ค.RO �V ธ.ค.RO O; �,900 9,900 8,900 2,500 
16 ธ.ค.RO �X ธ.ค.RO O; �,900 9,900 8,900 2,500 
23 ธ.ค.RO OV ธ.ค.RO O; ��,900 10,900 9,900 2,500 
25 ธ.ค.RO OJ ธ.ค.RO O; ��,900 10,900 9,900 2,500 
27 ธ.ค.RO O� ธ.ค.RO O; ��,900 11,900 10,900 2,500 
28 ธ.ค.RO �� ธ.ค.RO O; �O,900 12,900 11,900 2,500 
31 ธ.ค.RO �O ม.ค.R� O; �O,900 12,900 11,900 2,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัZวเครื@องบินชั%นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี@ยนแปลงตัZว 
� ที@พกัโรงแรมตามรายการ O คืน พกัห้องละ O-� ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ@มเงินพกัห้องเดี@ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื%อหรือเปลี@ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที@ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ%าหนักกระเป๋าไม่เกนิ O� กก.ต่อ � ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที@ท่องเที@ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ@นและหัวหน้าทวัร์นําเที@ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ�,���,��� บาท (เป็นไปเงื@อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื@อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที@ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ%ามันและภาษีตัZวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ@มหากสายการบินปรับขึ%นก่อนวนัเดินทาง) 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที@จ่าย �%และภาษีมูลค่าเพิ@ม J% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื@องดื@มที@สั@งเพิ@มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที@ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 



 

 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที@ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที@กรมแรงงานทั%งที@เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ@งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ@น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ R��บาท/ทริป/ลูกทวัร์ � ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ%าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ@นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 

เงื@อนไขการสํารองที@นั@งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา V,��� บาท ส่วนที@เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า�V วนั มิฉะนั%นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง O� วนั) 

กรณยีกเลกิ: 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง �� วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั%งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ_การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื@อนไขใดๆทั%งสิ%น 
• ยกเลกิการเดินทาง �V-�� วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ V�%และริบเงินมัดจําทั%งหมด 
• ยกเลกิภายใน �; วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ_การคืนเงินค่าทวัร์ทั%งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั%งสิ%น 

กรณเีจบ็ป่วย: 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ@งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื@อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั%งนี%ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที@ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื@อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง J วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ_ในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงื@อนไขอื@นๆ : 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ_ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั%งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที@บริษัทฯกาํหนดไว้(�V ท่านขึ%นไป)เนื@องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื@นที@เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที@เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน �V ท่านขึ%นไปจึงออกเดินทางในกรณีที@มีผู้เดินทางไม่ถึง �V ท่าน ขอสงวนสิทธิ_เลื@อนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง  โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า �� วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี@ท่านต้องออกตัZวภายใน เช่น (ตัZวเครื@องบิน,ตัZวรถทวัร์,ตัZวรถไฟ) กรุณาสอบถามที@เจ้าหน้าที@ทุกครั%งก่อนทําการออก
ตัZว เนื@องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี@ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตัZวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี@ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื@อนไขดังกล่าว 



 

 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ%าเงิน)เดินทางเพื@อการท่องเที@ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น 

รายละเอยีดเพิ@มเตมิ 
� บริษัทฯมีสิทธิ_ในการเปลี@ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี@เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที@ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที@ยว สามารถเปลี@ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า R เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื@อท่องเที@ยว

เท่านั%น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า R เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที@ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที@กรม
แรงงานทั%งจากไทยและต่างประเทศซึ@งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ@งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื@อนไขนี%ในกรณทีี@เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ@งอาจจะปรับเปลี@ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ@งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที@ยว(ซึ@งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื@อนไขนี%ในกรณทีี@เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ@งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที@ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื%อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น หากเกดิสิ@งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที@เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที@ยวเองหรือในกรณทีี@กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี@การตรวจคนเข้าเมืองทั%งที@กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที@ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ_ที@จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั%งสิ%น 

� ตัZวเครื@องบินเป็นตัZวราคาพเิศษ กรณทีี@ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื@อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี@ยนชื@อได้ 

� เมื@อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั%งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื@อนไขข้อตกลงต่างๆที@ได้ระบุไว้ข้างต้นนี%แล้วทั%งหมด 

� กรุ๊ปที@เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที@ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที@ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าทวัร์ทั%งหมด 



 

 

� ในกรณขีอง PASSPORT นั%น จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ%า การขีดเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั@งตราปัGมลายการ์ตูน ที@
ไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครั%ง หาก 
ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที@ทาํให้ใบหน้าเปลี@ยนไป ดังนั%น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที@ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ@งเป็นสิ@งที@อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น 

� กรณ ี“หญงิตั%งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที@ชัดเจน สิ@งนี%อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั%งสิ%น 

� การท่องเที@ยวประเทศเวยีดนามนั%นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื@อเป็นการส่งเสริมการท่องเที@ยว
ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ@ม ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื@อนไขดงักล่าวแล้ว 

� อาหารที@ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็
จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัที@ประเทศเวยีดนาม 
• ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดี@ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

 (Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

• โรงแรมในเวยีดนามห้องที@เป็นห้องเดี@ยวอาจเป็นห้องที@มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ%าบางโรงแรมแต่ละชั%นจะมีเพยีง
ไม่กี@ห้องซึ@งในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละชั%นและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลฟิต์ซึ@งขึ%นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั%นๆ 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื@อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมดัจาํเพื@อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 

 


