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วนัแรก กรุงเทพฯ – ดาลดั – นํ้าตกดาลนัตา - ROLLER COSTER - CRAZY HOUSE - ชอ้ปป้ิงตลาดราตรีดาลดั 

                        ( - /กลางวนั//เยน็) 

08.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการเวียดเจท็แอร ์ประต ู

3 Viet Jet Airโดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

11.10 น. ออกเดินทางสู่ ดาลดั โดยเท่ียวบิน VZ 940 
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12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคงัLien Khuong ดาลดั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้(เวลา

ทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย)เดินทางเขา้สู่เมืองดาลดัซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานว่าเป็นเมือง

แห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก “ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศอนัหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสงูถึง 1500 เมตรจากระดบัน้ําทะเล เลยไดเ้ป็นสถานท่ีพกั

รอ้นของชาวฝรัง่เศส ตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝรัง่เศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติสวยงาม

ชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทัศน์สน เป็นหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ยสีสัน

สวยงาม หลายหลากสีเหมือนลกูกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติคเหมาะสาํหรบัคู่รกัหรือท่านท่ีตอ้งการไปพกั

ในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ ดาลทัอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ชว่งเดือน ตุลาคม – มีนาคม จะมี

การจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระท่ีเมืองดาลดั 

13.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่นํ้าตกดาลนัตา DATANLA WATERFALL ซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมาก

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีเกื้ อหนุนทาํใหม้ีนักท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจาํนวนมาก รอบๆน้ําตก

มีเคร่ืองเล่นซ่ึงใชธ้รรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนัง่รถราง Roller 

Coaster ลงไปชมน้ําตก  ท่านจะไดร้ับประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด นําท่านเขา้ชม บา้นเพ้ียน 

(Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลกูสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียน

จบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice inWonderland” 

คํา่                บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารนําท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์าของเมืองดาลัท ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ 

ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไมฤ้ดหูนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

นาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดั VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือ

เทียบเท่า 

วนัท่ีสอง นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – วดัตัก๊ลมั – พระราชวงัฤดรูอ้น – สวนดอกไมเ้มืองหนาว – สวนดอกไมไ้ฮเดรน

เยีย - Clay Pot Village - ชอ้ปป้ิงตลาดราตรีดาลดั                (เชา้/กลางวนั/เยน็)          

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน้ัน  นําท่านเท่ียวชม พระราชวงัฤดรูอ้นบ๋าวได ๋(DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนามประทบั

ของกษัตริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามท่ีพระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ 

เมืองดาลดั ท่ีน่ีนับวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัฝรัง่เศสเรืองอาํนาจอีกดว้ย!!นําท่าน นัง่

กระเชา้ไฟฟ้า ชมวิวทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสงูและนําท่านไหวพ้ระท่ีวดัตัก๊ลมั (Truc Lam)วดัพุทธใน

นิกายเซน (ZEN)แบบญ่ีปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

  จากนั้น นําท่านเท่ียวชม สวนดอกไมเ้มืองหนาวดาลดั ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียน

หวงุ ดาลดัไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเมืองแหง่ดอกไม ้ท่ีน่ีจะมีดอกไมบ้านสะพรัง่ตลอดปี สวนดอกไมเ้มือง

หนาวแห่งน้ีสรา้งข้ึนในปี พ.ศ. 2409 เพ่ือใหป้รึกษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้าํการรวมรวบ

พรรณไมม้ากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุต่์าง ๆ ซ่ึงกลว้ยไมต้ัดดอกจาํนวนมากถูก

ส่งออกจากดาลัด นอกจากดอกไม ้พืชผักเมืองหนาวกอ้สามารถปลูกไดดี้ไม่แพก้นั ทําใหด้าลัดเป็นแหล่ง

ผลิตพืชผกัเมืองหนาวของประเทศ 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านแวะเท่ียวชม Clay Pot Villageหมู่บา้นดินเหนียวที่ถูกบนัทึกในกินเนสบุก๊สถาปัตยกรรมท่ีสรา้งจาก

ดินเหนียวกลางป่าสนคริสต์มาสริมทะเลสาบเตวี่ยนผลงานอนัโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ 

กิโลเมตร กวา้งตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก ๑-๙เมตรและสลกัผลงานประติมากรรมสองดา้นของหลุม

เพลาะ  ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัท่ีมาของดาลตัไม่วา่จะเป็นบา้นไมใ้ตถุ้นภาพชีวติประจาํวนัของชนเผ่าต่างๆ

ในดาลตั สถานท่ีท่ีมชีื่อเสียงในปัจจุบนัของดาลตัเช่น สถานีรถไฟ สถาบนัปาสเตอร ์โบสถก์อนก่าหรือลกูไก ่

สนามบินและหบุเขาแหง่ความรกั แต่ผลงานประติมากรรมท่ีโดดเด่นคือ บา้นดินเหนียวบนพ้ืนท่ี ๙๐ ตาราง

เมตรท่ีไดบ้นัทึกในกินเนสบุ๊คเวียดนามว่า เป็นบา้นดินเหนียวบะซอลต์ท่ีไม่เผาและมีหลงัคารูปนูนแผนท่ี

ประเทศเวยีดนามท่ีใหญ่ท่ีสุดและบา้นดินเหนียวบะซอลตท่ี์ไมเ่ผาแหง่แรกและมีเอกลกัษณพิ์เศษสุด  

จากน้ัน นําท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไมไ้ฮเดรนเยียท่ีเบ่งบานอยู่เต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งน้ี

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันดับตน้ๆท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเยี่ยมชมไดเ้ป็นอย่างดี และใหท่้าน

เพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

คํา่        บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!ไวนแ์ดงดาลดั 

หลังอาหารนําท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์าของเมืองดาลัท ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ 

ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไมฤ้ดหูนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

นาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือ

เทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ดาลดั-หมู่บา้นปักผา้เอ็กซคิ์วดาลดั-กรุงเทพฯ                                                         (เชา้/-/-)          

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านแวะชม หมู่บา้นปักผา้เอ็กซคิ์ว (XQ Embroidery Village)ประเทศเวยีดนามมีชื่อเสียงในการปักผา้

และการฝีมอืซ่ึงไมแ่พป้ระเทศอ่ืนและท่ีน่ีมปีระวติัศาสตรค์วามเป็นมาในการปักผา้ท่ีมคีวามละเอียดมากเป็น

สถานท่ีรวบรวมศิลปะผลงานท่ีโดดเด่นของท่ีน้ีส่วนใหญ่เป็นพวกงานปักไหม 3 มิติเหมือนจริงท่ีส่ือถึงความ

เป็นอยู่วิถีชีวิตของคนเวียดนามท่ีXQเป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีคนชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดโดยเฉพาะงานปักน่ี

ละเอียดและสวยงามกวา่ของหลายๆประเทศสมควรเวลาเดินสู่ สนามบินเลียนคงั Lien Khuong ดาลดั 

13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VZ941 

15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัร ์เวียดนาม ดาลดั 3 วนั 2 คืน พกั 4 ดาว บิน VZ 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

07 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

14 ก.ย.62 16 ก.ย.62 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

21 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 
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05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

19 ต.ค.62 21 ต.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

23 ต.ค.62 25 ต.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

02 พ.ย.62 04 พ.ย.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

13 พ.ย.62 15 พ.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

16 พ.ย.62 18 พ.ย.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

18 พ.ย.62 20 พ.ย.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

30 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 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 10,900 10,900 9,900 2,500 

25 ธ.ค.62 27 ธ.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 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 12,900 12,900 11,900 2,500 

31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 24 12,900 12,900 11,900 2,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพักหอ้ง

เด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
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 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีดท่ี

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งท่ี

เมืองไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิป

ค่ะ) 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

กรณียกเลิก: 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมัดจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย: 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนท่ีบริษัทฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯและผูเ้ดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือน

วนัเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อน

ทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บิน

มีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าทา่นยอมรบัในเง่ือนไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เลม่นํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหาก

อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคน

เขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ

หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัเิหตทุี่เกิด

จากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือได ้
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 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตอ้งไม่มีการชาํรุด เปียกนํ้า การขีดเขียนรูปตา่งๆหรือแมก้ระทัง่ตราปัม๊ลาย

การต์ูน ท่ีไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมืองของทา่น ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจทาํใหท้่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาํใหใ้บหน้า

เปล่ียนไป ดงันั้น ทา่นตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนทาํการจองทวัร ์ 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์

ว่าทา่นสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุม

ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ

ทั้งส้ิน 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดงักล่าว คือ รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่า

ทวัรเ์พ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดร้บัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดหอ้งพกัท่ีประเทศเวียดนาม 

 หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น (Triple Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้

เป็น 1เตยีงใหญก่บั 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแตล่ะชั้นจะ

มีเพียงไม่ก่ีหอ้งซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละชั้นและ

บางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟตซ่ึ์งข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชนข์องท่านเอง** 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


