
 
  

 
 

   
 

 

  

 

 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวนิเพิร์ล • ตลาดญาตราง   ( - /กลางวันบนเครือง//เย็น)  

.  น. พร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูม ิชัน  ประตู  เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) 

โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

.  น. ออกเดินทางสู่ เมืองญาตราง โดยเทียวบิน PG993 ** บริการอาหารบนเครือง** 

หมายเหตุ เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตวักรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกทีนังได้ ทีนังอาจจะไม่ได้นังติดกันและ

ไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน    



 
  

.  น. เดินทางถึง สนามบินกามรัญ Cam Ranh ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้(เวลาท้องถินที

เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเขา้สู่

เมืองญาตราง เป็นเมืองชายฝังทะเลมีชายหาด

อันสว ยงาม เ ป็นที ท่อง เ ทียว สําคัญข อ ง

เ วี ย ดน าม แ ล ะ เ ป็น ศูนย์กล า งก า ร เ มือ ง 

เศรษฐกิจ ว ัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญา

ตรางมีสภา พภู มิอากาศที ดีและสามารถ

ท่ อ ง เ ที ย ว ไ ด้ เ กื อ บ ทั ง ปี  แ ล ะ ใ น ด้ า น

ปร ะว ัติศาส ตร์ เ มืองนี เค ย เ ป็นส่วนข อง

อาณาจกัรจามปา ซึงมีหลกัฐานเป็นปราสาท

หินแบบจามทีหลงเหลืออยู ่  

จากนนั  นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล (Vin Pearl 

Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจร

แห่งใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น  โซน

ใหญ่ๆ ทงัสวนนาํ  ทีมีชายหาดจาํลองให้ไดน้ังพกัผ่อน

หย่อนใจหรือสามารถลงเล่นนาํได ้สวนสนุกกลางแจง้

ทีมีเครืองเล่นอันหวาดเสียวทีทันสมัยได้มาตรฐาน

ระดบัโลก สวนสนุกในร่ม มีเครืองเล่นทีน่าสนใจคือ 

โรงภาพยนตร์  มิติ สามารถสัมผสัไดท้งั รูป รส กลิน 

เสียง เหมือนท่านไดมี้ส่วนร่วมในหนงัเลยทีเดียว อีกทงั

ยงัมีโซนเกมส์ ทีให้ท่านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอดเหรียญได ้และพิพิธภณัฑส์ัตวน์าํ ทีเป็นอควาเรียม

ขนาดใหญ่ทีสุดของเวียดนาม จดัแสดงพนัธุ์สัวตน์าํหายากไวก้ว่า ,000 ชนิด **สําหรับท่านทีต้องการลงเล่นสวน

นํา กรุณาเตรียมชุดว่ายนําสําหรับเปียก  ชุดค่ะ  

จากนนั นาํท่านช้อปปิงตลาดของเมืองญาตราง ใหท้่านไดเ้ลือกซือสินคา้นานาชนิด อาทิ เสือผา้ กระเป๋า ชา กาแฟ และของ

ทีระลึกต่างๆ 
 

 



 
  

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเข้าทีพักโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวของประเทศเวยีดนาม 

วนัทสีอง วดัลองเซิน  • ปราสาทโพนคร • ดาลัด  • ช้อปปิงตลาดไนท์บาร์ซ่า      (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  นาํท่านเทียวชม วัดลองเซิน สร้างขึนเมือ พ.ศ.  จุดเด่นของวดันีคือ พระพุทธรูปสีขาวองคใ์หญ่อนัสวยงามที

ตงัอยู่บนเนินเขา ระหว่างทางเดินขึนไปสักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่นนั ท่านก็จะพบกบัพระนอนทีแกะสลกัจาก

หินอ่อน และดา้นบนสามารถชมววิอนัสวยงามของเมืองญาจางได ้อีกทงัยงัเป็นโรงเรียนสาํหรับพระสงฆอี์กดว้ย 

จากนนั นาํท่านสู่ วัดโพนากา เยียมชม ปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที โบราณสถานแห่งนีเป็นอิทธิพลของ

อาณาจกัรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลกัษณะของปราสาทนันจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างขึนเพือ

ประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเป็นทีบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบนัก็ยังคงเป็นทีไหวส้ักการะเทพ

เจา้ของชาวเวียดนามอยู ่ 

 
เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดาลดั (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  ชัวโมง) ซึงเป็นเมืองทีถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีส

ตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก“ ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศอนัหนาวเย็น 

เพราะเมืองนีอยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบันาํทะเล ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรม

แบบทงัสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทัศน์ เป็นหมู่บ้านทีเต็มไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือน

ลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติค 

คาํ        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนนั  หลงัอาหารนําท่าน ช้อปปิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั 

ให้ท่านได้เลือกซือสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เสือกัน

หนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทงัสดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ขนม

พืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

นําท่านเข้าทีพักโรงแรม KINGS HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

ระดบั 3 ดาวของประเทศเวยีดนาม 



 
  

วนัทสีาม นังกระเช้าไฟฟ้า • วดัตักลมั • พระราชวงัฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย   

          (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนนั นาํท่าน นังกระเช้าไฟฟ้า ชมววิทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมมุสูงและนาํท่านไหวพ้ระทีวัดตักลัม (Truc Lam)วดัพุทธใน

นิกายเซน (ZEN)แบบญีปุ่ น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้ นาํท่านเทียวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ 

(DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทบัของกษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองค์สุดท้ายของ

ประเทศเวียดนามในยามทีพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ทีนีนับว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยที

สร้างขึนในสมยัฝรังเศสเรืองอาํนาจอีกดว้ย!!  

 
จากนนั นาํท่านเขา้ชม บ้านเพียน (Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆทีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที 2 ของ

เวียดนาม ซึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรังเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเรืองดงั “Alice inWonderland”  

จากนัน นําท่านเทียวชม ทุ่ งดอกไฮเดรนเยีย ทีเบ่งบานอยู่เต็มพืนที ซึงถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนีเป็นสถานที

ท่องเทียวอนัดบัตน้ๆทีดึงดูดนกัท่องเทียวให้เดินทางมาเยียมชมไดเ้ป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความ

ประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาสมควร นําท่านเดนิทางสู่ เมืองญาตราง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง) 

คาํ        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 
  

 นําท่านเข้าทีพักโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดบั  ดาวของประเทศเวยีดนาม 

วนัทสีี โบสถ์หินญาตราง • ตลาด DAM • ร้าน SANEST • ญาตราง • กรุงเทพฯ  (เช้า-/-)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินญาตราง เป็นโบสถ์ทีใหญ่ทีสุดในเมืองญาตราง สร้างโดยนักบุญชาวฝรังเศส มีอายุ

ยาวนานกว่า 80 ปี ซึงโบสถแ์ห่งนีมีความสูงถึง  เมตร เป็นสถาปัตยกรรมทีออกแบบสไตลฝ์รังเศส แบบโกธิก  

ภายใน พืนของโบสถมี์การใชหิ้นในการปูพืน และมีการตกแต่งดว้ยกระจกหลากสีสันอย่างสวยงาม จากนนั นาํท่าน

แวะซือของทีระลึกที ตลาด Dam ตลาดใหญ่ทีสุดในเมืองญาตรางทีมีทงัของใช ้ของกิน ของทีระลึกต่างๆมากมาย 

ใหท่้านเลือกซือเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนนั ชอ้ปปิงต่อกบั ร้าน Sanest  ใหท่้านเพลิดเพลินเลือกซือของฝาก 

อาทิ ของกิน เครืองดืมต่างๆตามอธัยาศยั 

 
ไดเ้วลาสมควร เดินทางสู่ สนามบินกามรัญ Cam Ranh เพือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

.  น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) เทียวบินที PG994  

** บริการอาหารบนเครือง**  

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

      

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวยีดนาม ญาตราง ดาลัด  วัน  คืน พัก  ดาว บนิ PG 

เริมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดยีว 

25 ม.ค.  2  ม.ค.  +  9,900 9,900 9,500 ,000 

27 ม.ค.   ม.ค.  +  ,900 11,900 10,900 3,000 

01 ก.พ.   ก.พ.  +  ,900 12,900 11,900 3,000 

 ก.พ.   ก.พ.  +  12,900 12,900 11,900 3,000 

 ก.พ.   ก.พ.  +  14,900 14,900 13,900 3,000 



 
  

 ก.พ.   ก.พ.  +  12,900 12,900 11,900 3,000 

 มี.ค.   มี.ค.  +  12,900 12,900 11,900 3,000 

 มี.ค.   มี.ค.  +  12,900 12,900 11,900 3,000 

 มี.ค.   มี.ค.  +  13,900 13,900 12,900 3,000 

 มี.ค.   มี.ค.  +  13,900 13,900 12,900 3,000 

 มี.ค.   เม.ย.  +  13,900 13,900 12,900 3,000 

05 เม.ย.   เม.ย.  +  14,900 14,900 13,900 3,000 

 เม.ย.   เม.ย.  +  14,900 14,900 13,900 3,000 

 เม.ย.   เม.ย.  +  12,900 12,900 11,900 3,000 

 เม.ย.   เม.ย.  +  14,900 14,900 13,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ  คืน พักห้องละ -  ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน  กก.ต่อ  ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษนีํามันและภาษตีวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรับขนึก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่าย %และภาษีมูลค่าเพิม % 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ บาท/ทริป/ลูกทัวร์  ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 



 
  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

เงือนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์ 

 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า  

วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง  วัน) 

กรณียกเลกิ: 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง  วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มเีงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลกิการเดนิทาง -  วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ %และริบเงนิมดัจาํทังหมด 

 ยกเลกิภายใน  วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน 

กรณีเจ็บป่วย: 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตามความเป็น

จริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง  วันทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณี 

เงือนไขอืนๆ : 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทังหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ทีบริษัทฯกําหนดไว้(  ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืนทเีดินทางในคณะเดียวกัน 

บริษทัต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดนิทางจาํนวน  ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดนิทางไม่ถึง  ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป

ด้วยโดยทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตัวรถทัวร์,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตวั 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตวัภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงือนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทังสิน 

 

รายละเอยีดเพมิเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  



 
  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ(ซึงลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ได้เกิดจากอุบัตเิหตุใน

รายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 การท่องเทยีวประเทศเวียดนามนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวดังกล่าว 

คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม ทางบริษัทฯ จะขอ

ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีประเทศเวียดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะ

เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอยีดห้องพกัทปีระเทศเวยีดนาม 

 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพักแบบห้องเดียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน 



 
  

 (Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียง

ใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอ่ีางอาบนําบางโรงแรมแต่ละชันจะมีเพยีง

ไม่กีห้องซึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละชันและบางโรงแรม

อาจจะไม่มีลฟิต์ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 


