
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร�ล • ตลาดญาตราง  � ( - /กลางวันบนเครื่อง//เย็น)  

07.30 น. พร�อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาท�เตอร� F สายการบินบางกอกแอร�เวย� Bangkok Airway (PG) 
โดยมีเจ�าหน�าท่ีอํานวยความสะดวกแก�ทุกท�าน  

10.20 น. ออกเดินทางสู� เมืองญาตราง โดยเท่ียวบิน PG993 ** บริการอาหารบนเครื่อง** 

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปEนตั๋วกรุFประบบ RandomไมKสามารถล็อกท่ีนั่งไดN ท่ีนั่งอาจจะไมKไดNนั่งติดกันและ
ไมKสามารถเลือกชKวงท่ีนั่งบนเครื่องบินไดNในคณะ ซ่ึงเปEนไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินกามรัญ Cam Ranh ผ�านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองเป)นท่ีเรียบร�อยแล�ว(เวลาทNองถ่ินท่ีเวียดนาม 
เทKากับประเทศไทย)เดินทางเข�าสู�เมืองญา
ตราง เป)นเมืองชายฝ-.งทะเลมีชายหาดอัน
สวยงาม เป)นท่ีท�องเท่ียวสําคัญของเวียดนาม 
และเป)น ศูนย0กลางการ เ มือง  เศรษฐ กิจ 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพ
ภูมิอากาศท่ีดีและสามารถท�องเท่ียวได�เกือบ
ท้ังป7 และในด�านประวัติศาสตร0เมืองนี้เคยเป)น
ส�วนของอาณาจักรจามปา ซ่ึงมีหลักฐานเป)น
ปราสาทหินแบบจามท่ีหลงเหลืออยู�  

จากนั้น  นําท�านเดินทางสู� สวนสนุกวินเพิร�ล (Vin 
Pearl Theme Park) เป)นสวนสนุกขนาดใหญ�
และครบวงจรแห�งใหม� ของประเทศเวียดนาม แบ�งออกเป)น4 
โซนใหญ�ๆ ท้ังสวนน้ํา  ท่ีมีชายหาดจําลองให�ได�นั่งพักผ�อนหย�อน
ใจหรือสามารถลงเล�นน้ําได� สวนสนุกกลางแจ�งท่ีมีเครื่องเล�นอัน
หวาดเสียวท่ีทันสมัยได�มาตรฐานระดับโลก สวนสนุกในร�ม มี
เครื่องเล�นท่ีน�าสนใจคือ โรงภาพยนตร0 5 มิติ สามารถสัมผัสได�ท้ัง 
รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนท�านได�มีส�วนร�วมในหนังเลยทีเดียว อีก
ท้ังยังมีโซนเกมส0 ท่ีให�ท�านสามารถสนุกสนานกับตู�เกมส0หยอด



 

 

เหรียญได� และพิพิธภัณฑ0สัตว0น้ํา ท่ีเป)นอควาเรียมขนาดใหญ�ท่ีสุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุ0สัวต0น้ําหายากไว�กว�า 
9,000 ชนิด **สําหรับทKานท่ีตNองการลงเลKนสวนน้ํา กรุณาเตรียมชุดวKายน้ําสําหรับเปWยก 1 ชุดคKะ  

จากนั้น นําท�านชNอปปXYงตลาดของเมืองญาตราง ให�ท�านได�เลือกซ้ือสินค�านานาชนิด อาทิ เสื้อผ�า กระเปPา ชา กาแฟ และของท่ี
ระลึกต�างๆ 

 
ค่ํา � บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทKานเขNาท่ีพักโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเทKาระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม 

วันท่ีสอง วัดลองเซิน  • ปราสาทโพนคร • ดาลัด  • ชNอปปXYงตลาดไนท�บาร�ซKา     � (เชNา/กลางวัน/
เย็น)          

เชNา � บริการอาหารเชNา ณ หNองอาหารโรงแรม  
  นําท�านเท่ียวชม วัดลองเซิน สร�างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2429 จุดเด�นของวัดนี้คือ พระพุทธรูปสีขาวองค0ใหญ�อันสวยงามท่ี

ต้ังอยู�บนเนินเขา ระหว�างทางเดินข้ึนไปสักการะพระพุทธรูปองค0ใหญ�นั้น ท�านก็จะพบกับพระนอนท่ีแกะสลักจากหิน
อ�อน และด�านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได� อีกท้ังยังเป)นโรงเรียนสําหรับพระสงฆ0อีกด�วย 

จากนั้น นําท�านสู� วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยู�ในช�วงคริสต0ศตวรรษท่ี 2โบราณสถานแห�งนี้เป)นอิทธิพลของ
อาณาจักรจามปา มีความเก�าแก�และโดดเด�น ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป)นอิฐแดงขนาดใหญ� โดยสร�างข้ึนเพ่ือ
ประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเป)นท่ีบูชาเทพเจ�าในศาสนาฮินดู แต�ป-จจุบันก็ยังคงเป)นท่ีไหว�สักการะเทพเจ�าของ
ชาวเวียดนามอยู�  



 

 

 
เท่ียง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําท�านเดินทางสู� เมืองดาลัด (ใชNเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป)นเมืองท่ีถูกกล�าวขานว�าเป)นเมืองแห�ง 

“ปารีสตะวันออก” เมืองแห�งดอกไม� เมืองแห�งดอกไม�ผลิ เมืองแห�งความรัก“ ท�านจะได�สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาว
เย็น เพราะเมืองนี้อยู�บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล ท�านจะได�สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชม
สถาป-ตยกรรมแบบท้ังสมัยเก�าและสมัยใหม�ล�อมรอบด�วยทิวทัศน0 เป)นหมู�บ�านท่ีเต็มไปด�วยสีสันสวยงาม หลายหลากสี
เหมือนลูกกวาดเป)นเมืองแห�งโรแมนติค 

ค่ํา       � บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  หลังอาหารนําท�าน ชNอปปXYงตลาดไนท�บาร�ซKาของเมืองดาลัด 

ให�ท�านได�เลือกซ้ือสินค�านานาชนิด อาทิ ดอกไม�, เสื้อกันหนาว,
ผลไม�ฤดูหนาวท้ังสดและแห�ง, ผักนานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, 
กาแฟและชา เป)นต�น 
นําทKานเขNาท่ีพักโรงแรม KINGS HOTEL 3*หรือเทียบเทKา
ระดับ 3 ดาวของประเทศเวียดนาม 

วันท่ีสาม นั่งกระเชNาไฟฟgา • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูรNอน • CRAZY HOUSE • ทุKงดอกไฮเดรนเยีย   
         � (เชNา/กลางวัน/เย็น)          

เชNา � บริการอาหารเชNา ณ หNองอาหารโรงแรม  
จากนั้น นําท�าน นั่งกระเชNาไฟฟgา ชมวิวทิวทัศน0เมืองดาลัดจากมุมสูงและนําท�านไหว�พระท่ีวัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธใน

นิกายเซน (ZEN)แบบญ่ีปุ̂น ภายในวัดตกแต�งสวยงามด�วยสวนดอกไม�  นําท�านเท่ียวชม พระราชวังฤดูรNอนบpาวไดp 
(DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค0สุดท�ายของเวียดนามประทับของกษัตริย0เบ_าได_จักรพรรดิองค0สุดท�ายของประเทศ
เวียดนามในยามท่ีพระองค0เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ท่ีนี่นับว�าเป)นพระราชวังหลังสุดท�ายท่ีสร�างข้ึนใน
สมัยฝรั่งเศสเรืองอํานาจอีกด�วย!!  



 

 

 
จากนั้น นําท�านเข�าชม บNานเพ้ียน (Crazy House)บ�านสไตล0แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝ7มือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ

เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาป-ตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได�แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”  
จากนั้น นําท�านเท่ียวชม ทุKงดอกไฮเดรนเยีย ท่ีเบ�งบานอยู�เต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงถือว�าสวนไฮเดรนเยียแห�งนี้เป)นสถานท่ีท�องเท่ียว
อันดับต�นๆท่ีดึงดูดนักท�องเท่ียวให�เดินทางมาเยี่ยมชมได�เป)นอย�างดี และให�ท�านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย 

 
เท่ียง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดNเวลาสมควร นําทKานเดินทางสูK เมืองญาตราง (ใชNเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
ค่ํา       � บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทKานเขNาท่ีพักโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเทKาระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม 

วันท่ีส่ี โบสถ�หินญาตราง • ตลาด DAM • รNาน SANEST • ญาตราง • กรุงเทพฯ � (เชNา-/-)          

เชNา � บริการอาหารเชNา ณ หNองอาหารโรงแรม  
 นําท�านเดินทางสู� โบสถ�หินญาตราง เป)นโบสถ0ท่ีใหญ�ท่ีสุดในเมืองญาตราง สร�างโดยนักบุญชาวฝรั่งเศส มีอายุยาวนาน

กว�า 80 ป7 ซ่ึงโบสถ0แห�งนี้มีความสูงถึง 10 เมตร เป)นสถาป-ตยกรรมท่ีออกแบบสไตล0ฝรั่งเศส แบบโกธิก  ภายใน พ้ืน
ของโบสถ0มีการใช�หินในการปูพ้ืน และมีการตกแต�งด�วยกระจกหลากสีสันอย�างสวยงาม จากนั้น นําท�านแวะซ้ือของท่ี



 

 

ระลึกท่ี ตลาด Dam ตลาดใหญ�ท่ีสุดในเมืองญาตรางท่ีมีท้ังของใช� ของกิน ของท่ีระลึกต�างๆมากมาย ให�ท�านเลือกซ้ือ
เป)นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้น ช�อปปghงต�อกับ รNาน Sanest  ให�ท�านเพลิดเพลินเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ของกิน 
เครื่องด่ืมต�างๆตามอัธยาศัย 

 
ได�เวลาสมควร เดินทางสู� สนามบินกามรัญ Cam Ranh เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู�ประเทศไทย 
12.55 น. เดินทางกลับสู�ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร�เวย� Bangkok Airway (PG) เท่ียวบินท่ี PG994  

** บริการอาหารบนเครื่อง**  
14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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



 

 

อัตราคKาบริการและเง่ือนไขรายการทKองเท่ียว 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร� เวียดนาม ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูNใหญK เด็กมีเตียง เด็กไมKมีเตียง พักเดี่ยว 

25 ม.ค.62 28 ม.ค.62 24+1 9,900 9,900 9,500 3,000 

25 ม.ค.62(bus2) 28 ม.ค.62 24+1 9,900 9,900 9,500 3,000 

27 ม.ค.62 30 ม.ค.62 24+1 10,900 10,900 9,900 3,000 

01 ก.พ.62 04 ก.พ.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

08 ก.พ.62 11 ก.พ.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

15 ก.พ.62 18 ก.พ.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

22 ก.พ.62 25 ก.พ.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

01 มี.ค.62 04 มี.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

08 มี.ค.62 11 มี.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

15 มี.ค.62 18 มี.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

22 มี.ค.62 25 มี.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

29 มี.ค.62 01 เม.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

05 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

12 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

19 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

 
อัตราคKาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรNอมกรุFป อยูKตKอตNองเสียคKาเปล่ียนแปลงตั๋ว 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหNองละ 2-3 ทKาน (กรณีมาไมKครบคูKและไมKตNองการเพ่ิมเงินพักหNองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ�)  

 คKาเขNาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 คKาระวางน้ําหนักกระเป}าไมKเกิน 20 กก.ตKอ 1 ใบ 

 คKารถโคNชรับ-สKงสถานท่ีทKองเท่ียวตามรายการระบุ 

 คKาไกด�ทNองถ่ินและหัวหนNาทัวร�นําเท่ียวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปEนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม�)  



 

 

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกKอนวันเดินทาง) 
 

อัตราคKาบริการไมKรวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจKาย 3%และภาษีมูลคKาเพ่ิม 7% 

 คKาทําหนังสือเดินทางไทย และคKาธรรมเนียมสําหรับผูNถือพาสปอร�ตตKางชาติ 

 คKาใชNจKายสKวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท�-โทรสาร,อินเตอร�เน็ต,มินิบาร�,ซักรีดท่ีไมKไดNระบุไวNใน
รายการ 

 คKาใชNจKายอันเกิดจากความลKาชNาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทNวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไมKใหNออกและเขNาเมืองจากเจNาหนNาท่ีตรวจคนเขNาเมืองและเจNาหนNาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตKางประเทศซ่ึง
อยูKนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คKาทิปไกด�ทNองถ่ิน,คนขับรถ,ผูNชKวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร� 1 ทKาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคKะ) 

 คKาทิปหัวหนNาทัวร�ตามสินน้ําใจของทุกทKานคKะ(ไมKรวมในทิปไกด�ทNองถ่ินและคนขับรถนะคะแตKไมKบังคับทิปคKะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองท่ีนั่งและการยกเลิกทัวร� 
 
การจองทัวร� : 

 กรุณาจองทัวร�ลKวงหนNา กKอนการเดินทาง พรNอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สKวนท่ีเหลือชําระทันทีกKอนการเดินทางไมKนNอย
กวKา15 วัน มิฉะนั้นถือวKาทKานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชKวงเทศกาลกรุณาชําระกKอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก: 

 ยกเลิกการเดินทางกKอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคKามัดจําใหNท้ังหมด ยกเวNนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ�ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมKมีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กKอนการเดินทาง หักคKาทัวร� 50%และริบเงินมัดจําท้ังหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กKอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคKาทัวร�ท้ังหมดไมKวKากรณีใดๆท้ังส้ิน 
กรณีเจ็บป�วย: 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมKสามารถเดินทางไดN ซ่ึงจะตNองมีใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการ
เดินทางของทKานไปยังคณะตKอไปแตKท้ังนี้ทKานจะตNองเสียคKาใชNจKายท่ีไมKสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดNตามความ
เปEนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกKอนลKวงหนNาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอ่ืนๆ : 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคKาใชNจKายท้ังหมดกรณีทKานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหNคณะเดินทางไมKครบตาม
จํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไวN(15 ทKานข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตKอทางบริษัทฯและผูNเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตNองนําไปชําระคKาเสียหายตKางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทKาน 

 คณะผูNเดินทางจํานวน 10 ทKานข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูNเดินทางไมKถึง 10 ทKานไมKมีหัวหนNาทัวร�ไทยรKวมเดินทางไป
ดNวยโดยทางบริษัทจะแจNงใหNทKานทราบลKวงหนNา 10 วันกKอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทKานตNองออกตั๋วภายใน เชKน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร�,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจNาหนNาท่ีทุกครั้งกKอนทําการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล�ทบิน หรือเวลาบิน โดยไมKไดNแจNงใหNทราบลKวงหนNาทางบริษัทฯจะไมK
รับผิดชอบใดๆในกรณีถNาทKานออกตั๋วภายในโดยไมKแจNงใหNทราบและหากไฟล�ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวKา
ทKานยอมรับในเง่ือนไขดังกลKาว 

 กรณีใชNหนังสือเดินทางราชการ(เลKมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทKองเท่ียวกับคณะทัวร� หากทKานถูกปฏิเสธในการเขNา–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมKคืนคKาทัวร�และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร�ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมKอาจแกNไขไดN  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทKองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดNตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน�ของผูNเดินทางเปEน
สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตNองมีอายุการใชNงานเหลือไมKนNอยกวKา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูNมีจุดประสงค�เดินทางเพ่ือทKองเท่ียว
เทKานั้น (หนังสือเดินทางตNองมีอายุเหลือใชNงานไมKนNอยกวKา 6 เดือน บริษัทฯไมKรับผิดชอบหากอายุเหลือไมKถึงและไมKสามารถ
เดินทางไดN ) 

 ทางบริษัทฯจะไมKรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลKาชNาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทNวง,การนัดหยุด
งาน,การกKอจลาจล หรือกรณีทKานถูกปฎิเสธการเขNาหรือออกเมืองจากเจNาหนNาท่ีตรวจคนเขNาเมือง หรือ เจNาหนNาท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและตKางประเทศซ่ึงอยูKนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคNา
จะตNองยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมKรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูNเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมKไดNเกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการทKองเท่ียว(ซ่ึงลูกคNาจะตNองยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูKนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร�) 

 ทางบริษัทฯจะไมKรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทKานใชNบริการของทางบริษัทฯไมKครบ อาทิ ไมKเท่ียวบางรายการ,ไมKทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะคKาใชNจKายทุกอยKางทางบริษัทฯไดNชําระคKาใชNจKายใหNตัวแทนตKางประเทศแบบเหมาจKายขาด กKอนเดินทาง
เรียบรNอยแลNวเปEนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมKรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักทKองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป}าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขNาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตKางประเทศปฎิเสธมิใหNเดินทางออกหรือเขNาประเทศท่ีระบุไวNในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมKคืนคKาบริการไมKวKากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 ตั๋วเครื่องบินเปEนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทKานไมKเดินทางพรNอมคณะไมKสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมKสามารถเปล่ียน
ช่ือไดN 

 เม่ือทKานตกลงชําระเงินไมKวKาท้ังหมดหรือบางสKวนผKานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวKาทKานไดNยอมรับในเง่ือนไขขNอตกลงตKางๆท่ีไดNระบุไวNขNางตNนนี้แลNวท้ังหมด 

 กรุFปท่ีเดินทางชKวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตNองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผKานตัวแทนในประเทศหรือตKางประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชKน Charter Flight , Extra FlightจะไมKมีการคืนเงินมัดจําหรือคKาทัวร�ท้ังหมด 

 การทKองเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตNองมีการเขNาชมสินคNาของทางรัฐบาล เพ่ือเปEนการสKงเสริมการทKองเท่ียวดังกลKาว คือ 
รNานยา,รNานไมNไผK รNานหัตถกรรม เปEนตNน หากทKานใดไมKเขNารNานดังกลKาวจะตNองจKายคKาทัวร�เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวKาทKาน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลKาวแลNว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดNรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสKวนใหญKรสไมKคKอยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เปEนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหNองพักท่ีประเทศเวียดนาม 

 หNองพักของแตKละโรงแรมแตกตKางกัน หNองพักแบบหNองเดี่ยว (Single), หNองคูK (Twin/Double) และหNองพักแบบ 3 ทKาน 
 (Triple Room)หNองพักแตKละประเภทอาจจะไมKติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมKมีหNองพักแบบ 3 ทKาน อาจจะไดNเปEน 1
เตียงใหญKกับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหNองท่ีเปEนหNองเดี่ยวอาจเปEนหNองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมKมีอKางอาบน้ําบางโรงแรมแตKละช้ันจะมีเพียง
ไมKกี่หNองซ่ึงในกรณีมาเปEนครอบครัวใหญKใชNหลายหNอง หNองพักอาจจะไมKไดNติดกันและอาจจะไดNคนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไมKมีลิฟต�ซ่ึงข้ึนอยูKกับการออกแบบของแตKละโรงแรมนั้นๆ 

 
** กKอนตัดสินใจจองทัวร�ควรอKานเง่ือนไขการเดินทางอยKางถKองแทN 

แลNวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน�ของทKานเอง** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


