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วนัแรก กรุงเทพฯ-ดาลดั-น า้ตกดาลนัตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ชอ้ปป้ิงตลาดราตรดีาลดั 
  ( - /กลางวนั//เย็น) 

08.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการเวยีดเจ็ทแอร ์ประต ู3 
Viet Jet Airโดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

11.10 น. ออกเดนิทางสู ่ดาลดั โดยเทีย่วบนิ VZ 940 
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12.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเลยีนคงัLien Khuong ดาลดั 
ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลา
ทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย)เดนิทางเขา้สู่

เมอืงดาลดัซึง่เป็นเมอืงทีถ่กูกลา่วขานวา่เป็นเมอืงแหง่ 
“ปารสีตะวันออก” เมอืงแหง่ดอกไม ้เมอืงแหง่ดอกไมผ้ล ิ
เมอืงแหง่ความรัก “ ทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศอนั

หนาวเย็น เพราะเมอืงนี้อยูบ่นเขาสงูถงึ 1500 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานทีพั่กรอ้นของชาวฝร่ังเศส 

ตัง้แตส่มัยอาณานคิมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แลว้ ทา่นจะได ้
สมัผัสกับธรรมชาตสิวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมัย
เกา่และสมัยใหมล่อ้มรอบดว้ยทวิทัศน์สน เป็นหมูบ่า้นที่

เต็มไปดว้ยสสีนัสวยงาม หลายหลากสเีหมอืนลกูกวาด
เป็นเมอืงแหง่โรแมนตคิเหมาะส าหรับคูรั่กหรอืทา่นที่
ตอ้งการไปพักในเมอืงทีส่งบ บรรยากาศดีๆ  ดาลัทอากาศ

จะหนาวตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะ ชว่งเดอืน ตลุาคม – 
มนีาคม จะมกีารจัดเทศกาลดอกไม ้ทกุๆเดอืน ธนัวาคม
ของทกุปี บางเดอืนทา่นจะเหน็ดอก ซากรุะทีเ่มอืงดาลัด 

13.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูน่ า้ตกดาลนัตา DATANLA 

WATERFALL ซึง่เป็นน ้าตกทีข่นาดไมใ่หญ่มาก แต่

สวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆทีเ่กือ้หนุนท า
ใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเทีย่วชมกันเป็นจ านวนมาก รอบๆ
น ้าตกมเีครือ่งเลน่ซึง่ใชธ้รรมชาตมิาเป็นสว่นประกอบ 

สนุกสานกบักจิกรรมสุดพเิศษ!! การน ัง่รถราง 
Roller Coaster ลงไปชมน ้าตก  ทา่นจะไดรั้บ

ประสบการณ์แปลกใหมท่ีไ่มค่วรพลาด น าทา่นเขา้ชม 
บา้นเพีย้น (Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆที่
ออกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของ

เวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยได ้
แรงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice inWonderland” 

จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่รา้นโอทอป 

 

  
 
ค า่                      บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารน าทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่าของเมอืงดาลัท ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ อาท ิดอกไม,้ เสือ้

กันหนาว,ผลไมฤ้ดหูนาวทัง้สดและแหง้, ผักนานาชนดิ, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
น าทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดั VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั-พระราชวงัฤดรูอ้น-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-สวนดอกไมไ้ฮเดรนเยยี-Clay Pot 
Village- ชอ้ปป้ิงตลาดราตรดีาลดั  (เชา้/กลางวนั/เย็น)          

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้  น าทา่นเทีย่วชม พระราชวงัฤดรูอ้นบา๋วได ๋(DinhBao Dai)ของจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามประทับของ
กษัตรยิเ์บา๋ไดจั๋กรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามทีพ่ระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมอืงดาลัด ทีน่ี่
นับวา่เป็นพระราชวังหลังสดุทา้ยทีส่รา้งขึน้ในสมัยฝร่ังเศสเรอืงอ านาจอกีดว้ย!!น าทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทัศน์

เมอืงดาลัดจากมมุสงูและน าทา่นไหวพ้ระทีว่ดัต ัก๊ลมั (Truc Lam)วัดพทุธในนกิายเซน (ZEN)แบบญีปุ่่ น ภายในวัด
ตกแตง่สวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

 

   
 
จากน ัน้ น าทา่นเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว

ดาลดั ตัง้อยูท่างทศิใตข้องทะเลสาบชวนฮ
วางบนถนนฟดูงเตยีนหวงุ ดาลดัไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้ทีน่ี่จะมี

ดอกไมบ้านสะพร่ังตลอดปี สวนดอกไมเ้มอืง
หนาวแหง่นี้สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2409 เพือ่ให ้
ปรกึษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ตอ่มาได ้

ท าการรวมรวบพรรณไมม้ากมายทัง้ไมด้อก 
ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไมพั้นธุต์า่ง ๆ ซึง่
กลว้ยไมต้ัดดอกจ านวนมากถกูสง่ออกจาก

ดาลัด นอกจากดอกไม ้พชืผักเมอืงหนาวกอ้
สามารถปลกูไดด้ไีมแ่พก้ัน ท าใหด้าลดัเป็น
แหลง่ผลติพชืผักเมอืงหนาวของประเทศ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นแวะเทีย่วชม Clay Pot Village
หมูบ่า้นดนิเหนยีวทีถู่กบนัทกึในกนิเนสบุก๊
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สถาปัตยกรรมทีส่รา้งจากดนิเหนียวกลางป่าสนครสิตม์าสรมิทะเลสาบเตวีย่นผลงานอนัโดดเดน่ คอื หลมุเพลาะดนิ
เหนียวยาว ๑.๒ กโิลเมตร กวา้งตัง้แต ่๒ – ๑๐ เมตรและลกึ ๑-๙เมตรและสลักผลงานประตมิากรรมสองดา้นของหลมุ
เพลาะ  ซึง่เป็นเรือ่งราวเกีย่วกับทีม่าของดาลัตไมว่า่จะเป็นบา้นไมใ้ตถ้นุภาพชวีติประจ าวันของชนเผ่าตา่งๆในดาลัต 

สถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงในปัจจุบันของดาลัตเชน่ สถานีรถไฟ สถาบันปาสเตอร ์โบสถก์อนกา่หรอืลกูไก ่สนามบนิและหบุ
เขาแหง่ความรัก แตผ่ลงานประตมิากรรมทีโ่ดดเดน่คอื บา้นดนิเหนยีวบนพืน้ที ่๙๐ ตารางเมตรทีไ่ดบ้ันทกึในกนิเนสบุ๊
คเวยีดนามวา่ เป็นบา้นดนิเหนียวบะซอลตท์ีไ่มเ่ผาและมหีลังคารปูนูนแผนทีป่ระเทศเวยีดนามทีใ่หญท่ีส่ดุและบา้นดนิ

เหนียวบะซอลตท์ีไ่มเ่ผาแหง่แรกและมเีอกลักษณ์พเิศษสดุ  
จากนัน้ น าทา่นชมความสวยงามของ สวนดอกไมไ้ฮเดรนเยยีทีเ่บง่บานอยูเ่ต็มพืน้ที ่ซ ึง่ถอืวา่สวนไฮเดรนเยยีแหง่นี้เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วอันดับตน้ๆทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมไดเ้ป็นอยา่งด ีและใหท้า่นเพลดิเพลนิเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!ไวนแ์ดงดาลดั 
หลังอาหารน าทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่าของเมอืงดาลัท ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ อาท ิดอกไม,้ เสือ้
กันหนาว,ผลไมฤ้ดหูนาวทัง้สดและแหง้, ผักนานาชนดิ, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

น าทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ดาลดั-หมูบ่า้นปักผา้เอ็กซค์วิดาลดั-กรุงเทพฯ                       (เชา้/-/-)          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นแวะชม หมูบ่า้นปักผา้เอ็กซค์วิ (XQ Embroidery Village)ประเทศเวยีดนามมชีือ่เสยีงในการปักผา้และ
การฝีมอืซึง่ไมแ่พป้ระเทศอืน่และทีน่ี่มปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมาในการปักผา้ทีม่คีวามละเอยีดมากเป็นสถานทีร่วบรวม

ศลิปะผลงานทีโ่ดดเดน่ของทีน่ี้สว่นใหญ่เป็นพวกงานปักไหม 3 มติเิหมอืนจรงิทีส่ ือ่ถงึความเป็นอยูว่ถิชีวีติของคน
เวยีดนามทีX่Qเป็นอกีทีห่นึง่ทีค่นชอบงานศลิปะไมค่วรพลาดโดยเฉพาะงานปักนี่ละเอยีดและสวยงามกวา่ของหลายๆ
ประเทศสมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิเลยีนคงั Lien Khuong ดาลดั 

13.35 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ VZ941 
15.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

******************************************** 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัร ์เวยีดนาม ดาลดั 3 วนั 2 คนื พกั 4 ดาว บนิ VZ 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

30 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

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 ม.ีค.63 04 ม.ีค.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

09 ม.ีค.63 11 ม.ีค.63 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตรุะหวา่ง

การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
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 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,
การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของ

ประเทศคะ่) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่
นอ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ: 
 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,

วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย: 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได้
ตามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
เงือ่นไขอืน่ๆ : 

 บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ
ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง

ในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีู ้เดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธ ิเ์ลือ่นวนั

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง  โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ก่อนท าการ

ออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯ

จะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ
เพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้–
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึ
และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดั

หยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่
กรมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ
(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก
อุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน
อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุ ีเ่กดิจากความ
ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น
รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ

เปลีย่นชือ่ได ้



 
 
 
 
 

CODE: BIV22 

 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊มลายการต์นู ที่

ไมใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุคร ัง้ หาก 

ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายก็ุตาม อาจท าให้

ทา่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้ง
ท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่ว 

คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอ

ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและอาหารทะเล

ก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

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

ทา่น 
 (Triple Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 
 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรมแตล่ะช ัน้จะมี

เพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละช ัน้และบาง
โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้
แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 


