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วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ําตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปป้ิงตลาดราตรดีาลัด 
                    ( - /กลางวัน//เย็น) 

09.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการเวียดเจท็แอร ์ ประต3ู 
Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.20 น. ออกเดินทางสู ่ดาลัด โดยเที่ยวบิน VZ 940 

หมายเหตุ เนื่องจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกทีน่ั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่ง

ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    
13.05 น. เ ดิ น ท า ง ถึ ง  ส น า ม บิ น เ ลี ย น คั ง Lien 

Khuongดาลัด ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองเป็นที่ เ รียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่

เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเข้าสู่

เมืองดาลัดซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็น

เมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้

เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะ

ได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมือง

นี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ าทะเล 
เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่

สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะ
ได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน เป็นหมู่บ้านที่

เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติคเหมาะส าหรับคู่รัก หรือท่านที่ต้องการไป

พักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ ดาลัดอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัด

เทศกาลดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปีบางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระที่เมืองดาลัด 
  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่น้ําตกดาลันตา DATANLA WATERFALL ซึ่งเป็น

น้ าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุน

ท าให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจ านวนมาก รอบๆน้ าตกมีเครื่องเล่นซึ่งใช้

ธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง 

Roller Coaster ลงไปชมน้ าตก  ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่

ควรพลาด  จากนั้น น าท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์

แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 

Wonderland” 

 
ค่ํา        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลังอาหารน าทา่น ช้อปป้ิงตลาดไนทบ์าร์ซ่า ของเมืองดาลัด ให้ทา่นได้เลือก

ซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมอืง, กาแฟและชา 
เป็นต้น 

ที่พกัโรงแรม ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของ

ประเทศเวียดนาม 
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วันที่สอง นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่งความรัก Valley of 

Love -มุ่ยเน่ (เช้า/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น.  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้  น าทา่นเที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได ๋(DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองคส์ดุท้ายของเวียดนามประทับของ

กษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดอิงค์สดุท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสดจ็แปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่

นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดทา้ยที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรอืงอ านาจอีกดว้ย!!น าทา่น นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์

เมืองดาลัดจากมุมสูงและน าทา่นไหว้พระทีว่ัดตัก๊ลัม (Truc Lam)วัดพทุธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัด

ตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม้ 

 
จากนั้น น าท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือ

ว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึ งดูด

นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บ

ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ชมหุบเขาแห่งความรักValley of 

Love หุบเขาซึ่งมีวิวทะเลสาบ ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ยๆปกคลุมด้วย

ไม้สน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของเวียดนาม ที่นี่มีดอกไม้

เมืองหนาวที่ปลูกจ านวนมาก สีสันสวยงาม รวมทั้งมีสวนสัตว์ รถราง ไว้

บริการ 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  ออกเดินทางสู่เมอืง มุ่ยเน่ จังหวัดฟานเทยีด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)  
ค่ํา        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเข้าสู่ที่พกั TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE รีสอรท์ตดิริมทะเลหรอืเทียบเทา่ 

 
 
วันที่สาม ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลําธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง 

FishingVillage 
                   โฮจิมินท-์ล่องเรือชมทัศนยีภาพแม่น้ําไซง่อนยามค่ําคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ      (เชา้/

กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนั้น น า ท่ า น ช ม ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง  ท ะ เ ล ท ร า ย แ ด ง  ( Red 

Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ด
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ทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา  ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญ่

เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่
ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟเที่ยวชมทะเลทราย พาชม ลําธารนางฟ้า Fairy 

Stream ล าธารน้ าสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณล าธารที่น้ าไหลผ่านไปมีลักษณะ

เนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว นําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมง Mui Ne Fishing 

Village เป็นการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบ ดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่ ซ่ึงจะได้เห็นภาพการตากปลา ตากกุ้ง 

หรือเรือที่ใช้ออกทะเล  

 

 
เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  เดินทางสู่ โฮจิมินท์ ระยะทางประมาณ250 ก.ม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
ค่ํา        บรกิารอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารค่ําพรอ้มชมโชว์บนเรือ ล่องเรือชมความงามของแม่น้ําไซง่อน 

แม่น้ าสายหลักของนครโฮจิมนิห์พรอ้มขับกลอ่มด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมืองชมโชว์การแสดงจากสาวเวียดนาม

ให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์ โดยโชว์ต่างๆจะผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน เป็นภัตตาคารลอยน้ า ที่อยูบ่นเรือขนาดใหญ ่2-

3 ชั้น ใช้เวลาล่องตามล าแม่น้ าไซ่งอ่นชมทัศนียภาพสองฝ่ังทีส่วยงามยามค่ าคืน ประมาณ 1 ชั่วโมง 
นําท่านเข้าสู่ที่พกั**โรงแรม 3HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว** 

วันที่สี ่ โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน–วัด

เทียนฮวั 
                    กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน**พิเศษอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาต/ิ-)          

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่น ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ และ อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์โบสถ์นอรธ์เธอดมั อายุกว่า100 ปีก่อสร้างแบบ
NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบรูณ์แบบที่สุดแห่งหน่ึงของโฮจิมินหซ์ิตี้ชมความงดงามของ

สถาปัตยกรรมตะวันตกปจัจุบนัใช้เป็นหอสวดมนต์ส าหรับผูท้ี่เป็นครสิต์ศาสนิกชนเชิญทา่นถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลกึน าท่าน
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ชมทีท่ําการไปรษณียก์ลางที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลหลังจากนั้นน าท่านช้อปปิ้งที ่ตลาดเบนถัน ตลาด

สินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า ครสิตัล กระเป๋า ของที่ระลกึ สิ่งของเครือ่งใช้ต่าง ๆ มากมาย  

 
เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ
บ่าย   น าทา่นแวะเยี่ยมชม วัดเทียนฮวั ThienHau Temple เป็นวัดจีนที่ส าคัญอกีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตไชน่าทาวน์ เป็น

ที่ประดิษฐานของเทพเจ้า ซึ่งเป็นที่สักการะนับถอืของคนเวยีดนาม 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบนิ Tan Son Nhat 

17.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ805 

19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

........................................................................................ 
  

อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
ตารางวันเดินทางราคาทวัร์ ดาลัด มุ่ยเน่ โฮจิมินท์ 4 วนั 3 คืน บิน VZ 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

16 ก.พ.62 19 ก.พ.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

23 ก.พ.62 26 ก.พ.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

02 มี.ค.62 05 มี.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

09 มี.ค.62 12 มี.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

16 มี.ค.62 19 มี.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

23 มี.ค.62 26 มี.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

30 มี.ค.62 02 เม.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 ตั๋วเครื่องบินช้ันทศันาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตั๋ว 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบ ุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทกุชนิด(สงวนสิทธเิกบ็เพิ่มหากสายการบินปรบัขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 
อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตัภิัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถกูปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
 ค่าทิปไกดท์้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทวัรต์ามสินน้ําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไมบ่ังคับทิปค่ะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
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 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม

เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 

จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน

เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษทัฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได ้ 
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บรษิัทฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได้ ) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่

กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัทฯหรือเหตุภัยพิบตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึง

ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณทีี่เกดิเหตุสดุวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ไดเ้กดิจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุัตเิหตทุี่เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนชื่อได ้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 
 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดังกล่าว 

คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอ

ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รบัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจดืสว่นใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเล

ก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 

 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple 
Room)  

ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 
เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีมี่ขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน้ําบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมี

เพียงไม่กี่ห้องซ่ึง ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 
 

 

 


