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08.00 น. พร้อมกันท่ี สนะมบินสุวรรณภูมิอะคะรผู้โดยสะรขะออกชั้น4 ปรฯตู 3เคะน์เตอรส์ะยกะรบินเวียต

เจ็ทแอรV์IETJET (VZ)โดยมีเจ้ะหน้ะท่ีอ ะนวยควะมสฯดวกแก่ทุกท่ะน 

 

 
11.15 น. ออกเดินทะงสู่ เมืองดะลัดโดยเท่ียวบิน VZ 940(ไม่รวมค่ะอะหะร+เครื่องด่ืมบนเครื่องขะไป-กลับ) 

12.55 น. เดินทะงถืงสนะมบินเลยีนคังLien Khuongดะลัดผ่ะนพิธีกะรตรวจคนเข้ะเมืองเป๐นท่ีเรียบร้อยแล้ว

(เวละท้องถ่ินทีเ่วียดนะมเท่ะกับปรฯเทศไทย )เดินทะงเข้ะสู่เมืองดะลัดซ่ืงเป๐นเมืองท่ีถูกกล่ะวขะน

ว่ะเป๐นเมืองแห่ง  “ปะรีสตฯวันออก”เมืองแห่งดอกไม้เมืองแห่งดอกไม้ผลิเมืองแห่งควะมรัก  “ ท่ะน

จฯได้สัมผัสกับบรรยะกะศอันหนะวเย๏นเพระฯเมืองน๊ีอยู่บนเขะสูงถืง  1500 เมตรจะกรฯดับน้ะทฯเล

เลยได้เป๐นสถะนท่ีพักร้อนของชะวฝร่ังเศสต๊ังแต่สมัยอะณะนิคมฝร่ังเศสเป๐น  100 ปึแล้วท่ะนจฯได้

สัมผัสกับธรรมชะติสวยงะมชมสถะปัตยกรรมแบบท๊ังสมัยเก่ะแลฯสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ•ดะลัด เวียดนะม•Crazy House •Lumiere Light Garden  

         (-/บ๋ันหมี/่เย็น) 
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เป๐นหมู่บ้ะนท่ีเต๏มไปด้วยสีสันสวยงะมเป๐นเมืองแห่งโรแมนติคเหมะฯส ะหรับท่ะนท่ีต้องกะรไปพักใน

เมืองท่ีสงบบรรยะกะศดีๆดะลัดอะกะศจฯหนะวตลอดท๊ังปึโดยเฉพะฯช่วงเดือนตุละคม – มีนะคม 

** บรกิะรขนมปังบ๋ันหมี ่Banhmi เป็นอะหะรของเวียดนะมหรอืแซนวิชเวียดนะม** 

จะกน๊ัน  น ะท่ะนเข้ะชม บ้ะนเพีย้น  ( Crazy House)บ้ะนสไตล์แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝึมือลูกสะว

ปรฯธะนะธิบดีคนท่ี  2 ของเวียดนะมซ่ืงเรียนจบสถะปัตยกรรมมะจะกฝร่ังเศสโดยได้แรงบันดะลใจ

จะกนิยะยเร่ืองดัง “Alice inWonderland” 

 

จะกน้ัน  น ะท่ะนชมควะมสวยงะมของ สวนแห่งแสงทีด่ะลัด ( Lumiere Light Garden)ตอนน๊ีดะลัดเพิ่งจฯ

ประกฎตัวในรูปแบบกะรแสดงแสงท่ีทันสมัยท่ีสุดแห่งหน่ืง Lumiere Dalatสวนแห่งแสง เป๐น “หอ

ศิลป๎ ศูนย์รวมควะมบันเทิง” แห่งแรกในเวียดนะมท่ีมีพื๊นท่ีรวมกว่ะ 2,000 ตะระงเมตร ผู้เข้ะร่วม

สะมะรถโต้ตอบโดยตรงแลฯสัมผัสกับกิจกรรมในแต่ลฯห้องแลฯสะมะรถบันทืกคลิปหรือถ่ะยรูปเป๐น

ท่ีรฯลืก โดยมีห้องต่ะงๆ เช่น กะรผจญภัยในจักรวะล ,ห้องหลอกลวงควะมจริง, บ้ะนบอลยักษ์ใหญ่ , 

เขะวงกตแสง ,หันหลังกลับด้วยตฯเกียงวิเศษ ฯลฯ อีกหน่ืงจุดหมะยปละยทะงท่ีไม่ควรพละดส ะหรับ

ผู้มะเยือนเมืองดะลัด 
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ค่ะ     บรกิะรอะหะรค่ะ ณ ระ้นอะหะร 

จะกน้ัน  น ะท่ะนเข้ะทีพ่ัก KINGS HOTEL4*หรอืเทยีบเท่ะ ณ เมืองดะลัด มะตรฐะนเวียดนะม 

(โรงแรมทีร่ฯบุในระยกะรทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ ะเสนอเบ้ืองต้นเท่ะน้ัน ซ่ืงอะจมกีะรเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้ะ

พักจฯเป็นโรงแรมรฯดับเทยีบเท่ะกัน) 

 

เช้ะ  บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรโรงแรม 

จะกน๊ัน น ะท่ะน น่ังกรฯเช้ะไฟฟ้ะ ชมวิวทิวทัศน์เมืองดะลัดจะกมุมสูงแลฯน ะท่ะนไหว้พรฯท่ี วัดต๋ักลัม(Truc 

Lam)วัดพุทธในนิกะยเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่น ภะยในวัดตกแต่งสวยงะมด้วยสวนดอกไม้  

วันทีส่อง น่ังกรฯเช้ะไฟฟ้ะ •วัดต๋ักลัม • น่ัง Roller Coaster• น้ะตกดะตันละ• เจดย์ีมังกร•  

สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี•โบสถ์โดเมนเดมะร•ีตละดไนท์บะรซ่์ะ (เช้ะ/กละงวัน/เย็น)
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จะกน๊ัน น ะท่ะนเดินทะงสู่ น้ะตกDATANLAซ่ืงเป๐นน้ะตกท่ีขนะดไม่ใหญ่มะกแต่สวยงะม แลฯ สนุกสนะนกับ

กิจกรรมสุดพิเศษ!! ทุกท่ะนจฯได้น่ัง  ROLLER COASTER ลงไปชมน้ะตกท่ะนจฯได้รับ

ปรฯสบกะรณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพละด 

 

กละงวัน    บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ระ้นอะหะร 

จะกน๊ัน น ะท่ะน ชมเจดย์ีมังกร  (Linh Phuoc Pagoda) “วัดลืงเฟือก”หรือดินแดนแห่งสวรรค์เป๐นวัดพุทธ

นิกะยเซนตกแต่งด้วยศิลปฯจะกเซระมิควิหะรด้ะนในสวยงะมด้วยเซระมิคหละกหละยสีมีหอรฯฆัง 7 

ช๊ันท่ีถือว่ะสูงท่ีสุดในเวียดนะมผนังด้ะนบนมีภะพกิจกรรมฝะผนังเขียนพุทธปรฯวัติของพรฯพุทธเจ้ะ

ต๊ังแต่ปรฯสูติตรัสรู้ปรินิพพะนนอกจะกน๊ียังมีเจ้ะแม่กวนอิมปะงยืนยกมือปรฯทะนพรท่ีท ะจะกดอก

กรฯดะษขนะดใหญ่ให้ชะวพุทธได้กระบไหว้อีกด้วย 
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จะกน๊ัน น ะท่ะนชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยยีท่ีเบ่งบะนอยู่เต๏มพื๊นท่ีซ่ืงถือว่ะสวนไฮเดรนเยียแห่งน๊ีเป๐นสถะนท่ี

ท่องเท่ียวอันดับต้นๆท่ีดืงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทะงมะเยี่ยมชมได้เป๐นอย่ะงดีแลฯให้ท่ะน

เพลิดเพลินเก๏บภะพควะมปรฯทับใจตะมอัธยะศัย 

 

จะกน๊ัน น ะท่ะนสู่ โบสถ์โดเมนเดมะรี  (Domaine 

De Marie Church)หรือเระจฯเรียกกันว่ะ  

“โบสถ์สีชมพู ”เป๐นโบสถ์โรมันคะทอลิก

เป๐นสถะปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสผสมกับ

เวียดนะมเป๐นอะคะรสูง  2 ช๊ันสร้ะงข๊ืนในปึ

ค.ศ.1940 โดยโบสถ์แห่งน๊ีจฯมีแม่ชีคอย

ดูแลอยู่แลฯมีแม่ชีท่ีด ะเนินกะรให้

กะรศืกษะแก่เด๏กในพื๊นท่ีเป๐นโบสถ์ท่ีส ะคัญ

ทะงศะสนะคริสต์จุดเด่นของโบสถ์แห่งน๊ีคือทะด้วยสีชมพูพะสเทลท๊ังหมด 

ค่ะ   บรกิะรอะหะรค่ะณ ระ้นอะหะร พิเศษ!! ไวน์แดงดะลัด 

หลังอะหะรน ะท่ะน ช้อปปิ้ งตละดไนท์บะรซ่์ะให้ท่ะนได้เลือกซ๊ือสินค้ะนะนะชนิด อะทิ ดอกไม้, เสื๊อ

กันหนะว,ผลไม้ฤดูหนะวท๊ังสดแลฯแห้ง, ผักนะนะชนิด, ขนมพื๊นเมือง, กะแฟแลฯชะ เป๐นต้น 

จะกน้ัน  น ะท่ะนเข้ะทีพ่ัก KINGS HOTEL4*หรอืเทยีบเท่ะณ เมืองดะลัด มะตรฐะนเวียดนะม 

(โรงแรมทีร่ฯบุในระยกะรทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ ะเสนอเบ้ืองต้นเท่ะน้ัน ซ่ืงอะจมกีะรเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้ะ

พักจฯเป็นโรงแรมรฯดับเทยีบเท่ะกัน) 
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เช้ะ  บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรโรงแรม 

จะกน้ัน น ะท่ะนถ่ะยรูปเช๏คอิน ณ จัตุรสัละมเวียน ละนคนเดินท่ีมีพื๊นท่ีรวม 72,000 ตะระงเมตรเป๐น

ศูนย์กละงของวัยรุ่นหรือจุดนัดพบของคนเวียดนะมท่ีจฯมะท ะกิจกรรมต่ะงๆร่วมกันจุดเด่นของละน

แห่งน๊ีคือมีสถะปัตยกรรมเด่นๆ 2 อย่ะงคือThe Giant Wild Sunflowersต๊ังตรฯหง่ะนอยู่โดยสร้ะง

เป๐นโดมดอกทะนตฯวันโดยด้ะนล่ะงจฯมีห้ะง BIG C เปิดให้บริกะรอยู่แลฯโดมท่ีสองคือ The Giant  

Artichoke สร้ะงเป๐นโดมดอกอะร์ติกโชคซ่ืงเป๐นดอกไม้ปรฯจ ะเมืองดะลัดท่ีซ่ืงภะยในจฯเป๐นร้ะน

กะแฟน่ะรักๆท่ีมีช่ือว่ะDoha Caféแลฯท่ะนยังสะมะรถมองเห๏นทฯเลสะบซวนฮวะง  (Xuan Huong 

Lake)ได้จะกมุมน๊ีอีกด้วย 

 

สมควรแก่เวละน ะท่ะนเดินสู่สนะมบินดะลัด 

13.40 น. ออกเดินทะงสู่ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิโดยสะยกะรบินเวียตเจ๏ทแอร์เท่ียวบินท่ีVZ 941 

15.25 น. เดินทะงถืงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภะพ พร้อมควะมปรฯทับใจมิรู้ลืม 

 

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

 
 
 
 
 

วันทีส่ะม เช็คอินLam Vien Square •ทฯเลสะบซวนฮวะง• สนะมบินLien Khuong •  สุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ         (เช้ะ/-/-) 
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อัตระค่ะบรกิะรแลฯเง่ือนไขระยกะรท่องเทีย่ว 
 

วันเดินทะง จ ะนวนต่อ
กรุป๊ ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

06 – 08 ก.พ. 66 30+1 8,999 8,999 3,000 

08 – 10 ก.พ. 66 30+1 8,999 8,999 3,000 

13 – 15 ก.พ. 66 30+1 9,999 9,999 3,000 

20 – 22 ก.พ. 66 30+1 8,999 8,999 3,000 

22 – 24 ก.พ. 66 30+1 8,999 8,999 3,000 

24 – 26 ก.พ. 66 30+1 9,999 9,999 3,000 

08 – 10 ม.ีค. 66 30+1 8,999 8,999 3,000 

10 – 12 ม.ีค. 66 30+1 9,999 9,999 3,000 

13 – 15 ม.ีค. 66 30+1 8,999 8,999 3,000 

15 – 17 ม.ีค. 66 30+1 8,999 8,999 3,000 

17 – 19 ม.ีค. 66 30+1 9,999 9,999 3,000 

22 – 24 ม.ีค. 66 30+1 8,999 8,999 3,000 

 
 

**ระคะ INFANT (อะยุไม่ถืง 2 ปึ บรบูิรณ์ ณ วันเดินทะงกลับ) ท่ะนลฯ 5,000 บะท  
อัตระนีร้วมระยกะรทัวรแ์ลฯต๋ัวเครื่องบินแล้ว** 

 

**โปรแกรมอะจมกีะรสลับสับเปลีย่นหน้ะงะนโดยค ะนืงถืงปรฯโยชน์ลูกค้ะเป็นส ะคัญ** 
 

**ระคะ 8,999 เป็นระคะพิเศษ ไม่รวมกับโปรโมช่ันตัดกรุป๊ แลฯไม่รวมกับโปรโมช่ันอ่ืนๆ** 
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อัตระค่ะบรกิะรรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดะลัด-กรุงเทพฯ สะยกะรบินVietjet(VZ) 

เป๐นต๋ัวหมู่คณฯไม่สะมะรถเล่ือนวันเดินทะงได้ หะกลูกค้ะมีควะมปรฯสงค์ท่ีจฯเล่ือนวันเดินทะงหรืออยู่ต่อ

ไม่กลับพร้อมกรุ๊ปลูกค้ะจฯต้องท ะกะรซ๊ือต๋ัวเคร่ืองบินใหม่เท่ะน๊ัน 

 ท่ีพักโรงแรมตะมระยกะร 2 คืน พักห้องลฯ 2-3 ท่ะน (กรณมีะไม่ครบคู่แลฯไม่ต้องกะรเพิ่มเงินพักห้อง

เดีย่ว) 

 ค่ะรฯวะงน้ะหนักกรฯเป๋ะไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่ะนลฯ 1 ใบ) กรฯเป๋ะถือขื๊นเคร่ือง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ะอะหะรทุกม๊ือตะมระยกะรรฯบุ(สงวนสิทธํิในกะรสลับม๊ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอะหะรตะมสถะนกะรณ์)  

 น้ะด่ืมบริกะรบนรถวันลฯ 1 ขวด/ท่ะน 

 ค่ะเข้ะชมสถะนท่ีตะมระยกะรรฯบุ 

 ค่ะรถโค้ชรับ-ส่งสถะนท่ีท่องเท่ียวตะมระยกะรรฯบุ 

 ค่ะมัคคุเทศก์ท้องถ่ินแลฯหัวหน้ะทัวร์น ะเท่ียวคนไทย 

 ภะษีน้ะมันแลฯภะษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเํก็บเพิ่มหะกสะยกะรบินปรบัข้ืนก่อนวันเดินทะง) 

 ปรฯกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บะท (เป็นไปเง่ือนไขตะมกรมธรรม์) 

เง่ือนไขปรฯกันกะรเดินทะง ค่ะปรฯกันอุบัติเหตุแลฯค่ะรกัษะพยะบะล คุ้มครองเฉพะฯกรณทีีไ่ด้รบั

อุบัติเหตุรฯหว่ะงกะรเดินทะง ไม่คุ้มครองถืงกะรสูญเสยีทรพัย์สินส่วนตัวแลฯไม่คุ้มครองโรค

ปรฯจ ะตัวของผู้เดินทะง 

อัตระค่ะบรกิะรไม่รวม 

- ค่ะท ะหนังสือเดินทะงไทย แลฯค่ะธรรมเนียมส ะหรับผู้ถือพะสปอร์ตต่ะงชะติ 

- ค่ะน้ะหนักกรฯเป๋ะเดินทะงในกรณีท่ีเกินกว่ะสะยกะรบินก ะหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ะน 

- ค่ะใช้จ่ะยส่วนตัว อะทิ อะหะรแลฯเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสะร,อินเตอร์เน๏ต,มินิบะร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้รฯบุไว้ในระยกะร 

- ค่ะใช้จ่ะยอันเกิดจะกควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน ,อุบัติภัยทะงธรรมชะติ ,กะรปรฯท้วง ,กะรจละจล ,กะรนัด

หยุดงะน,กะรถูกปฏิเสธไม่ให้ออกแลฯเข้ะเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ีตรวจคนเข้ะเมืองแลฯเจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะน

ท๊ังท่ีเมืองไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมควบคุมของบริษัทฯ 

- ภะษีมูลค่ะเพิ่ม 7% แลฯภะษีหัก ณ ท่ีจ่ะย 3% 
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- หะกหน่วยงะนรัฐบะลไทย แลฯ/หรือ เวียดนะมมีกะรปรับเปล่ียนข้อก ะหนดเก่ียวกับกะรกักตัวเพิ่มเติม 

แลฯ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทะงผู้เดินทะงจฯต้องเป๐นผู้รับผิดชอบค่ะใช้จ่ะยส่วนเกิน 

- ค่ะทิปไกด์ท้องถ่ิน ,พนักงะนขับรถ ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บะท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ะน (บังคับตะมรฯเบียบ

ธรรมเนียมของปรฯเทศ) 

- ค่ะทิปหัวหน้ะทัวร์ตะมสินน้ะใจของทุกท่ะนค่ฯ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินแลฯคนขับรถนฯคฯแต่ไมบ่งัคับทิปค่ฯ) 

เง่ือนไขกะรส ะรองทีน่ั่งแลฯกะรยกเลิกทัวร ์
 

กะรจองทัวร์: 

 กรุณะจองทัวร์ล่วงหน้ะ  ก่อนกะรเดินทะง พร้อมช ะรฯมัดจ ะ 5,000 บะท  ส่วนท่ีเหลือช ะรฯทันทีก่อนกะร

เดินทะงไม่น้อยกว่ะ 21 วัน มิฉฯน๊ันถือว่ะท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกะล ,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณะช ะรฯก่อนเดินทะง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง  45 วันข๊ืนไปบริษัทฯจฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมดโดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกะล , วันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง  45 วันจฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้

ท๊ังหมดโดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง(ค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง อะทิเช่น ค่ะต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ะโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกกะรเดินทะง45  วัน ก่อนกะรเดินทะง หักค่ะทัวร์ 50%จะกระคะขะย แลฯ หักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง

ท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ ท๊ังสิ๊น(ค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง อะทิเช่น ค่ะต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ะโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกกะรเดินทะง30  วัน ก่อนกะรเดินทะง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิเก๏บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ 

ท๊ังสิ๊น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนกะรเดินทะงต้องท ะก่อนกะรเดินทะง 60 วัน บริษัทฯจฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกะล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิยืดเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะงภะยใน 60 วัน ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิยืดเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะงหลังช ะรฯเต๏มจ ะนวนทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิเก๏บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท๊ังสิ๊น 
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กรณีเจ๏บป่วย : 

 กรณีเจ๏บป่วย จนไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงจฯต้องมีใบรับรองแพทย์จะกโรงพยะบะลรับรอง บริษัทฯจฯท ะ

กะรเล่ือนกะรเดินทะงของท่ะนไปยังคณฯต่อไป แต่ท๊ังน๊ีท่ะนจฯต้องเสียค่ะใช้จ่ะยท่ีไม่สะมะรถยกเลิกหรือ

เล่ือนกะรเดินทะงได้ตะมควะมเป๐นจริง 

 ในกรณีเจ๏บป่วยกฯทันหันก่อนล่วงหน้ะเพียง 7 วันท ะกะร ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรเก๏บค่ะใช้จ่ะยท๊ังหมด กรณีท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงแลฯมีผลท ะให้คณฯเดินทะง 

ไม่ครบตะมจ ะนวนท่ีบริษัทฯ ก ะหนดไว้ ( 10ท่ะนขื๊นไป) เน่ืองจะกเกิดควะมเสียหะยต่อทะงบริษัทฯ แลฯผู้

เดินทะงอ่ืนท่ีเดินทะงในคณฯเดียวกัน บริษัทต้องน ะไปช ะรฯค่ะเสียหะยต่ะง ๆ ท่ีเกิดจะกกะรยกเลิกของท่ะน 

 คณฯผู้เดินทะงจ ะนวน 10ท่ะนขื๊นไป จืงออกเดินทะงในกรณีท่ีมีผู้เดินทะงไม่ถืง 10 ท่ะน ขอสงวนสิทธํิเล่ือน

วันเดินทะง หรือ ยกเลิกกะรเดินทะง โดยทะงบริษัทจฯแจ้งให้ท่ะนทระบล่วงหน้ะ 10 วันก่อนกะรเดินทะง 

 กรณีท่ีท่ะนต้องออกต๋ัวภะยใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณะสอบถะมท่ีเจ้ะหน้ะท่ีทุกคร๊ัง

ก่อนท ะกะรออกต๋ัว เน่ืองจะกสะยกะรบินอะจมีกะรปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวละบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทระบล่วงหน้ะ ทะงบริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ะท่ะนออกต๋ัวภะยในโดยไม่แจ้งให้ทระบแลฯ

หะกไฟล์ทบินมีกะรปรับเปล่ียนเวละบินเพระฯถือว่ะท่ะนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ะว 

 กรณีผู้เดินทะงท่ีต้องกะรควะมช่วยเหลือเป๐นพิเศษเช่นกะรขอใช้วีลแชร์ท่ีสนะมบินกรุณะแจ้งบริษัทฯอย่ะง

น้อย7 วันก่อนกะรเดินทะงหรือเร่ิมต๊ังแต่ท่ะนจองทัวร์มิฉฯน๊ันทะงบริษัทฯไม่สะมะรถจัดกะรได้ล่วงหน้ะทะง

บริษัทฯขอสงวนสิทธํิในกะรเรียกเก๏บค่ะใช้จ่ะยตะมจริงท่ีเกิดข๊ืนกับผู้เดินทะง (ถ้ะมี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทะงระชกะร (เล่มน้ะเงิน) เดินทะงเพื่อกะรท่องเท่ียวกับคณฯทัวร์ หะกท่ะนถูกปฏิเสธใน

กะรเข้ะ – ออกปรฯเทศใด ๆ ก๏ตะม ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิไม่คืนค่ะทัวร์แลฯรับผิดชอบใด ๆ ท๊ังสิ๊น 

 กรณีท่ะนเป๐นอิสละม ไม่สะมะรถทะนอะหะรบะงปรฯเภทได้ โปรดรฯบุให้ชัดเจนก่อนท ะกะรจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้ะก่อนเดินทะงกฯทันหัน อะจมีค่ะใช้จ่ะยเพิ่มเติม 

 เม่ือท่ะนได้ช ะรฯเงินมัดจ ะหรือท๊ังหมด ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนรับทระบแลฯยอมรับในเง่ือนไขต่ะงๆของ

บริษัทฯท่ีได้รฯบุไว้ในระยกะรทัวร์ท๊ังหมด 

 

 

ระยลฯเอยีดห้องพักทีป่รฯเทศเวียดนะม 
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 ห้องพักของแต่ลฯโรงแรมแตกต่ะงกัน ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single), ห้องคู่ ( Twin/Double) แลฯ

ห้องพักแบบ 3 ท่ะน (Triple Room)ห้องพักแต่ลฯปรฯเภทอะจจฯไม่ติดกันแลฯบะงโรงแรมอะจจฯไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่ะน อะจจฯได้เป๐น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนะมห้องท่ีเป๐นห้องเด่ียวอะจเป๐นห้องท่ีมีขนะดกฯทัดรัต แลฯไม่มีอ่ะงอะบน้ะบะงโรงแรม

แต่ลฯช๊ันจฯมีเพียงไม่ก่ีห้องซ่ืงในกรณีมะเป๐นครอบครัวใหญ่ใช้หละยห้อง ห้องพักอะจจฯไม่ได้ติดกันแลฯ

อะจจฯได้คนลฯช๊ันแลฯบะงโรงแรมอะจจฯไม่มีลิฟต์ซ่ืงข๊ืนอยู่กับกะรออกแบบของแต่ลฯโรงแรมน๊ันๆ 
 

ระยลฯเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธํิในกะรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อะจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ระคะแลฯระยกะรท่องเท่ียว สะมะรถเปล่ียนแปลงได้ตะมควะมเหมะฯสมโดยค ะนืงถืง

ผลปรฯโยชน์ของผู้เดินทะงเป๐นส ะคัญ 

 หนังสือเดินทะงต้องมีอะยุกะรใช้งะนเหลือไม่น้อยกว่ะ 6 เดือน แลฯบริษัทฯรับเฉพะฯผู้มีจุดปรฯสงค์

เดินทะงเพื่อท่องเท่ียวเท่ะน๊ัน (หนังสือเดินทะงต้องมีอะยุเหลือใช้งะนไม่น้อยกว่ะ 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหะกอะยุเหลือไม่ถืงแลฯไม่สะมะรถเดินทะงได้ ) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน,สะยกะรบินยกเลิกบิน , กะร

ปรฯท้วง,กะรนัดหยุดงะน,กะรก่อจละจล หรือกรณีท่ะนถูกปฎิเสธกะรเข้ะหรือออกเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ี

ตรวจคนเข้ะเมือง หรือ เจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะนท๊ังจะกไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะม

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทะงธรรมชะติ (ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ืงอะจจฯปรับเปล่ียนโปรแกรมตะมควะมเหมะฯสม) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกผู้เดินทะงปรฯสบเหตุสภะวฯฉุกเฉินจะกโรคปรฯจ ะตัว ซ่ืง

ไม่ได้เกิดจะกอุบัติเหตุในระยกะรท่องเท่ียว(ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกท่ะนใช้บริกะรของทะงบริษัทฯไม่ครบ อะทิ ไม่เท่ียวบะง

ระยกะร,ไม่ทะนอะหะรบะงม๊ือ,เพระฯค่ะใช้จ่ะยทุกอย่ะงทะงบริษัทฯได้ช ะรฯค่ะใช้จ่ะยให้ตัวแทน

ต่ะงปรฯเทศแบบเหมะจ่ะยขะด ก่อนเดินทะงเรียบร้อยแล้วเป๐นกะรช ะรฯเหมะขะด 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดสิ่งของสูญหะยจะกกะรโจรกรรมแลฯหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจะกควะมปรฯมะทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกรฯเป๋ะเกิดสูญหะยหรือช ะรุดจะกสะยกะรบิน 
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 กรณีท่ีกะรตรวจคนเข้ะเมืองท๊ังท่ีกรุงเทพฯแลฯในต่ะงปรฯเทศปฎิเสธมิให้เดินทะงออกหรือเข้ะปรฯเทศท่ี

รฯบุไว้ในระยกะรเดินทะง บริษัทฯขอสงวนสิทธํิท่ีจฯไม่คืนค่ะบริกะรไม่ว่ะกรณีใดๆท๊ังสิ๊น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป๐นต๋ัวระคะพิเศษ กรณีท่ีท่ะนไม่เดินทะงพร้อมคณฯไม่สะมะรถน ะมะเล่ือนวันหรือคืนเงิน

แลฯไม่สะมะรถเปล่ียนช่ือได้หะกมีกะรปรับระคะบัตรโดยสะรสูงข๊ืน ตะมอัตระค่ะน้ะมันหรือค่ะเงิน

แลกเปล่ียน ทะงบริษัท สงวนสิทธํิปรับระคะต๋ัวดังกล่ะว 

 เม่ือท่ะนตกลงช ะรฯเงินไม่ว่ะท๊ังหมดหรือบะงส่วนผ่ะนตัวแทนของบริษัทฯหรือช ะรฯโดยตรงกับทะงบริษัท

ฯ ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ะงๆท่ีได้รฯบุไว้ข้ะงต้นน๊ีแล้วท๊ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทะงช่วงวันหยุดหรือเทศกะลท่ีต้องกะรันตีมัดจ ะกับสะยกะรบินหรือผ่ะนตัวแทนในปรฯเทศหรือ

ต่ะงปรฯเทศ รวมถืงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจฯไม่มีกะรคืนเงินมัดจ ะหรือค่ะ

ทัวร์ท๊ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น๊ัน จฯต้องไม่มีกะรช ะรุด เปึยกน้ะ กะรขีดเขียนรูปต่ะงๆหรือแม้กรฯท่ังตระป๊ัมละย

กะร์ตูน ท่ีไม่ใช่กะรปรฯทับตระอย่ะงเป๐นทะงกะรของตม. กรุณะตรวจสอบ PASSPORT ของท่ะนก่อนกะร

เดินทะงทุกคร๊ัง หะก ตม.ปฎิเสธกะรเข้ะ-ออกเมืองของท่ะน ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น 

 กรณีมี “คดีควะม” ท่ีไม่อนุญะติให้ท่ะนเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ โปรดท ะกะรตรวจสอบก่อนกะรจองทัวร์

ว่ะท่ะนสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้หรือไม่ ถ้ะไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงเป๐นสิ่งท่ีอยู่เหนือกะรควบคุม

ของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น 

 กรณ ี“หญิงต๊ังครรภ์” ท่ะนจฯต้องมีใบรับรองแพทย์ รฯบุชัดเจนว่ะสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ 

รวมถืงระยลฯเอียดอะยุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน๊ีอยู่เหนือกะรควบคุมของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆ

ท๊ังสิ๊น 

 ภะพท่ีใช้เป๐นภะพเพื่อกะรโฆษณะเท่ะน๊ัน 

 กะรท่องเท่ียวปรฯเทศเวียดนะมน๊ันจฯต้องมีกะรเข้ะชมสินค้ะของทะงรัฐบะล เพื่อเป๐นกะรส่งเสริมกะร

ท่องเท่ียวดังกล่ะว คือ ร้ะนยะ,ร้ะนไม้ไผ่ ร้ะนหัตถกรรม เป๐นต้น หะกท่ะนใดไม่เข้ะร้ะนดังกล่ะวจฯต้องจ่ะย

ค่ะทัวร์เพิ่ม ทะงบริษัทฯ จฯขอถือว่ะท่ะนรับทระบแลฯยอมรับเง่ือนไขดังกล่ะวแล้ว 

 อะหะรท่ีปรฯเทศเวียดนะม ได้รับอิทธิพลมะจะกจีน โดยรสชะติจฯออกไปทะงจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดแลฯ

อะหะรทฯเลก๏จฯเป๐นขนะดของตะมปรฯเทศเวียดนะม  
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** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่ะนเง่ือนไขกะรเดินทะงแลฯระยกะรทัวรอ์ย่ะงลฯเอยีดทุกหน้ะอย่ะงถ่องแท้

แล้วจืงมัดจ ะเพื่อปรฯโยชน์ของท่ะนเอง ทะงบรษัิทฯจฯถือว่ะ ท่ะนรบัทระบแลฯยอมรบัในเง่ือนไขต่ะงๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้รฯบุในระยกะรทัวรท้ั์งหมด** 
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