
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ-ดาลดั-น ้าตกดาลนัตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลดั  (-/กลางวนั/
เยน็) 

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการเวียดเจท็แอร ์ ประตู3 
Viet Jet Air โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุทา่น 

11.10 น. ออกเดนิทางสู ่ดาลดั โดยเทีย่วบนิ VZ 940 

 
 

หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได้ ท่ีนัง่อาจจะไม่ได้นัง่
ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเครื่องบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบิน    

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคงัLien Khuongดาลัด ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว (เวลา
ท้องถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย)
เดินทางเขา้สู่เมืองดาลดัซึ่งเป็นเมอืงทีถู่ก
ก ล่ า วข าน ว่ า เป็ น เมื อ ง แ ห่ ง  “ป า รีส
ตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้เมืองแห่ง
ดอกไม้ผลิ เมอืงแห่งความรกั “ ท่านจะได้
สมัผสักับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะ
เมืองนี้ อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อน
ของชาวฝรัง่เศส ตัง้แต่สมัยอาณานิคม
ฝรัง่เศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สมัผัส
กบัธรรมชาตสิวยงามและชมสถาปัตยกรรม
แบบทัง้สมัยเก่าและสมยัใหม่ล้อมรอบด้วยทวิทศัน์สน เป็นหมู่บ้านที่ เต็มไปด้วยสสีนัสวยงาม หลายหลากสี
เหมอืนลูกกวาด เป็นเมอืงแห่งโรแมนตคิเหมาะส าหรบัคู่รกั หรอืทา่นทีต่้องการไปพกัในเมอืงทีส่งบ บรรยากาศ
ดีๆ  ดาลดัอากาศจะหนาวตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะ ช่วงเดอืน ตุลาคม – มนีาคม และจะมกีารจดัเทศกาลดอกไม ้
ทกุๆเดอืน ธนัวาคมของทกุปีบางเดอืนท่านจะเหน็ดอก ซากุระทีเ่มอืงดาลดั 



 
 

  บริการอาหารกลางวนั ณ 
ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสู่น ้าตกดาลนัตา DATANLA 

WATERFALL ซึ่งเป็นน ้ าตกที่ขนาดไม่ใหญ่
ม า ก  แ ต่ ส ว ย ง า ม ม า ก เนื่ อ ง จ า ก
สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุนท าให้มี
นักทอ่งเทีย่วแวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจ านวน
ม าก  รอบๆน ้ าต กมี เค รื่ อ ง เล่ น ซึ่ ง ใช้
ธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสาน
กับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนัง่รถราง 
Roller Coaster ลงไปชมน ้าตก  ท่านจะได้รบั
ประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด  จากนัน้ น าท่านเขา้ชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บา้นสไตล์แปลกๆที่
ออกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที่ 2 ของเวยีดนาม ซึ่งเรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยได้
แรงบนัดาลใจจากนิยายเรื่องดงั “Alice in Wonderland” 

  
ค า่        บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่น ช้อปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมอืงดาลดั ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด อาท ิดอกไม้, เสือ้กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทัง้สดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนม
พืน้เมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

 
 

ท่ีพกัโรงแรม ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวของประเทศเวียดนาม 



 
 

 
 

วนัท่ีสอง นัง่กระเช้าไฟฟ้า-วดัตัก๊ลมั-พระราชวงัฤดรู้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หบุเขาแห่งความรกั Valley of Love 

-มุ่ยเน่ (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนัน้  น าทา่นเทีย่วชมพระราชวงัฤดรู้อนบา๋วได ๋(DinhBao Dai)ของจกัรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามประทบัของ

กษตัรยิเ์บ๋าได๋จกัรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามทีพ่ระองคเ์สดจ็แปรพระราชฐานมา ณ เมอืง
ดาลดั ทีน่ี่นับวา่เป็นพระราชวงัหลงัสดุทา้ยทีส่รา้งขึน้ในสมยัฝรัง่เศสเรอืงอ านาจอกีด้วย!!น าทา่น นัง่กระเช้า
ไฟฟ้า ชมววิทวิทศัน์เมอืงดาลดัจากมุมสงูและน าทา่นไหวพ้ระที่วดัตัก๊ลมั (Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน (ZEN) 
แบบญีปุ่่ น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม้ 

 

 
จากนัน้ น าท่านเทีย่วชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ที่

เบ่งบานอยู่เตม็พื้นที ่ซึ่งถอืว่าสวนไฮเดรนเยยี
แหง่นี้เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัดบัตน้ๆทีด่งึดูด



 
 

นักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมไดเ้ป็นอยา่งด ีและใหท้า่นเพลดิเพลนิเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
ชมหุบเขาแห่งความรกัValley of Love หุบเขาซึ่งมีววิทะเลสาบ ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ยๆปกคลุมด้วยไม้สน 
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมอกีแห่งของเวยีดนาม ทีน่ี่มดีอกไม้เมอืงหนาวทีป่ลูกจ านวนมาก สสีนัสวยงาม 
รวมทัง้มสีวนสตัว ์รถราง ไวบ้รกิาร 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  ออกเดนิทางสู่เมอืง มุ่ยเน่ จงัหวดัฟานเทยีด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)  
ค า่        บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE รีสอรท์ติดริมทะเลหรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัท่ีสาม ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมล าธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง 
FishingVillage 



 
 

                   โฮจิมินท-์ล่องเรือชมทศันียภาพแม่น ้าไซง่อนยามค า่คืนพร้อมอาหารเยน็+ชมโชวบ์นเรือ      (เช้า/
กลางวนั/เยน็) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม  

จากนัน้ น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง 
(Red Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีง
มากและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายละเอยีดสี
แดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยน
รูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา  ชมและ
สมัผสั ความยิง่ใหญ่เม็ดทรายละเอียดสแีดง
ของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรอืที่
เรยีกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม 
แถมฟรีค่ารถจ๊ิฟเทีย่วชมทะเลทราย พาชม ล าธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้าสายเล็กๆทีไ่หลลดัเลาะผ่าน
โตรกหน้าผาไปยงัทะเล ดนิในบรเิวณล าธารทีน่ ้าไหลผ่านไปมลีกัษณะเนื้อละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้  ตดักบั
เมฆขาว น าท่านเท่ียวชม หมู่บ้านชาวประมง Mui Ne Fishing Village เป็นการท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตแบบ 
ดัง้เดิมของชาวบ้านท่ีน่ี ซ่ึงจะได้เหน็ภาพการตากปลา ตากกุ้ง หรือเรือท่ีใช้ออกทะเล  

 
เท่ียง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

จากนัน้  เดนิทางสู ่โฮจิมินท ์ระยะทางประมาณ250 ก.ม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 
ค า่        บริการอาหารเยน็ พิเศษ รบัประทานอาหารค า่พรอ้มชมโชวบ์นเรือ ล่องเรือชมความงามของแม่น ้า

ไซง่อน แมน่ ้าสายหลกัของนครโฮจมินิหพ์รอ้มขบักล่อมดว้ยเสยีงเพลงจากนักรอ้งชาวพืน้เมอืงชมโชวก์ารแสดง
จากสาวเวยีดนามใหผ้อ่นคลายสบายอารมณ์ โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปลีย่นกนัไปในแต่ละวนั เป็นภตัตาคารลอย
น ้า ทีอ่ยูบ่นเรอืขนาดใหญ่ 2-3 ชัน้ ใชเ้วลาล่องตามล าแม่น ้าไซ่ง่อนชมทศันียภาพสองฝัง่ทีส่วยงามยามค ่าคนื 
ประมาณ 1 ชัว่โมง 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั**โรงแรม 3HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 

วนัท่ีส่ี โฮจิมินห-์จตัุรสัโฮจิมินห-์อนุสาวรียป์ระธานาธิบดีโฮจิมินห-์โบสถน์อรธ์เธอดมั-ช้อปป้ิงตลาดเบนถนั–
วดัเทียนฮวั 

                    กรงุเทพฯ  (เช้า/กลางวนั**พิเศษอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ/-)          

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่น ชมจตัุรสัโฮจิมินห ์และ อนุสาวรียป์ระธานาธิบดีโฮจิมินหโ์บสถน์อรธ์เธอดมั อายกุวา่100 ปี
ก่อสรา้งแบบNEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมทีส่มบูรณ์แบบทีส่ดุแหง่หนึ่งของโฮจมินิหซ์ติีช้มความงดงามของ
สถาปัตยกรรมตะวนัตกปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรบัผูท้ ีเ่ป็นครสิตศ์าสนิกชนเชญิทา่นถ่ายภาพไวเ้ป็นที่
ระลกึน าทา่นชมท่ีท าการไปรษณียก์ลางทีม่ลีกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลหลงัจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่
ตลาดเบนถนั ตลาดสนิคา้พืน้เมอืงเชน่ รองเทา้ ครสิตลั กระเป๋า ของทีร่ะลกึ สิง่ของเครื่องใชต่้าง ๆ มากมาย  

  
เท่ียง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ 
บ่าย   น าทา่นแวะเยีย่มชม วดัเทยีนฮวั ThienHau Temple เป็นวดัจนีทีส่ าคญัอกีแหง่หนึ่งตัง้อยูใ่นเขตไชน่าทาวน์ เป็นที่

ประดษิฐานของเทพเจา้ ซึ่งเป็นทีส่กัการะนับถอืของคนเวยีดนาม 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบิน Tan Son Nhat 

17.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ VJ805 
18.45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 
 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัร ์ดาลดั มุ่ยเน่ โฮจิมินท ์4 วนั 3 คืน บิน VZ 

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก
เดินทาง 

จ านวน ผูใ้หญ ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

07 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24+1 10,999 10,999 10,999 3,000 

05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 12,900 
14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 11,900 
16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพกัห้องเด่ียว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกดท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รบัอุบติัเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสญูเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
 



 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอรต์ต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถกูปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ี
เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิป
ค่ะ) 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 
• กรณุาจองทวัรล่์วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทาง

ไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรณุาช าระก่อนเดินทาง 
21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ส้ิน 
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50% และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะท าการ

เล่ือน            การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ
เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผู้เดินทาง
อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือน
วนัเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน, ตัว๋รถทวัร ,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้
ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ



 
 

ล่วงหน้า ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟลท์
บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏิเสธในการ
เข้า – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้เดินทางเป็นส าคญั 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผู้มีจดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุ
เหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง
,การนัดหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยั
พิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกิด
จากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรอืในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารดุจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบไุว้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

➢ ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปล่ียนช่ือได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทัง้หมด 

➢ กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจบุนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุต็าม อาจ
ท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปล่ียนไป 
ดงันัน้ ท่านต้องท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์า
ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม ่ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคมุของ
บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 



 
 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ท่านจะต้องมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

➢ การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหตัถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัรเ์พ่ิม ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแล้ว 

➢ อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รบัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและ
อาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 
รายละเอียดห้องพกัท่ีประเทศเวียดนาม 

➢ ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple 
Room)  

ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงเสริม 

➢ โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละชัน้
จะมีเพียงไม่ก่ีห้องซ่ึง ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละ
ชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟตซ่ึ์งข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่าน
เอง** 


