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วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-น ้าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด 

                            ( - /กลางวัน//เย็น) 

09.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู3 

Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.20 น. ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยเท่ียวบิน VZ 940 

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่ง

ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuong

ดาลัด ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่ เวียดนาม 

เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเข้าสู่เมืองดาลัด

ซึ่งเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง 

“ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้เมือง

แห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะ

ได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะ

เมืองนี อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล เลยได้เป็นสถานท่ีพักร้อน

ของชาวฝร่ังเศส ตั งแต่สมัยอาณานิคม

ฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผัส

กับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั งสมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน เป็น

หมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติคเหมาะส้าหรับคู่รัก 

หรือท่านท่ีต้องการไปพักในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ ดาลัดอากาศจะหนาวตลอดทั งปีโดยเฉพาะ ช่วง

เดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปีบางเดือนท่านจะเห็น

ดอก ซากุระท่ีเมืองดาลัด 

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

จากนั น  น้าท่านเดินทางสู่น ้าตกดาลันตา DATANLA WATERFALL ซึ่งเป็นน ้าตกท่ี

ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเน่ืองจากสภาพแวดล้อมต่างๆท่ี

เกื อหนุนท้าให้มีนักท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจ้านวนมาก รอบๆน ้าตก

มีเคร่ืองเล่นซึ่งใช้ธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุด

พิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster ลงไปชมน ้าตก  ท่านจะได้รับ

ประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด  จากนั น น้าท่านเข้าชม บ้านเพี ยน 

(Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาว

ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจาก

ฝร่ังเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice in Wonderland” 
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ค่้า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน้าท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัด ให้ท่าน

ได้เลือกซื อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนม

พื นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น 

ที่พักโรงแรม ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Love -มุ่ยเน่ (เช้า/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั น  น้าท่านเท่ียวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทับ

ของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ 

เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายท่ีสร้างขึ นในสมัยฝร่ังเศสเรืองอ้านาจอีกด้วย!!น้าท่าน นั่ง

กระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและน้าท่านไหว้พระท่ีวัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกาย

เซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้ 
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จากนั น น้าท่านเท่ียวชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ท่ีเบ่งบานอยู่เต็มพื นท่ี 

ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันดับต้นๆท่ี

ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่าน

เพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ชมหุบเขาแห่ง

ความรักValley of Love หุบเขาซึ่งมีวิวทะเลสาบ ล้อมรอบด้วย

เนินเขาเตี ยๆปกคลุมด้วยไม้สน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม

อีกแห่งของเวียดนาม ท่ีน่ีมีดอกไม้เมืองหนาวท่ีปลูกจ้านวนมาก 

สีสันสวยงาม รวมทั งมีสวนสัตว์ รถราง ไว้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั น  ออกเดินทางสู่เมือง มุ่ยเน่ จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)  

ค่้า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE รีสอร์ทติดริมทะเลหรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลา้ธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง 

FishingVillage 

                   โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น ้าไซง่อนยามค่้าคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ      (เช้า/

กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั น น้าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยู่

ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพัดผ่าน

มา ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ี

เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟ

เท่ียวชมทะเลทราย พาชม ล้าธารนางฟ้า Fairy Stream ล้าธารน ้าสายเล็กๆท่ีไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไป

ยังทะเล ดินในบริเวณล้าธารท่ีน ้าไหลผ่านไปมีลักษณะเนื อ

ละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว น้าท่านเที่ยวชม 

หมู่บ้านชาวประมง Mui Ne Fishing Village เป็นการ

ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบ ดั งเดิมของชาวบ้านที่นี่ ซึ่งจะได้เห็น

ภาพการตากปลา ตากกุ้ง หรือเรือที่ใช้ออกทะเล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั น  เดินทางสู่ โฮจิมินท์ ระยะทางประมาณ250 ก.ม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

ค่้า        บริการอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารค่้าพร้อมชมโชว์บนเรือ ล่องเรือชมความงามของแม่น ้าไซ

ง่อน แม่น ้าสายหลักของนครโฮจิมินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื นเมืองชมโชว์การ

แสดงจากสาวเวียดนามให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์ โดยโชว์ต่างๆจะผลัดเปล่ียนกันไปในแต่ละวัน เป็น

ภัตตาคารลอยน ้า ท่ีอยู่บนเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชั น ใช้เวลาล่องตามล้าแม่น ้าไซ่ง่อนชมทัศนียภาพสองฝ่ังท่ี

สวยงามยามค้่าคืน ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรม 3HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 
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วันที่สี่ โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัด

เทียนฮัว 

                    กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน**พิเศษอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ/-)          

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่าน ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ และ อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า100 ปี

ก่อสร้างแบบNEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโฮจิมินห์ซิตี ชมความ

งดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์ส้าหรับผู้ท่ีเป็นคริสต์ศาสนิกชนเชิญท่าน

ถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลึกน้าท่านชมที่ท้าการไปรษณีย์กลางท่ีมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลหลังจาก

นั นน้าท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของท่ีระลึก ส่ิงของ

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

บ่าย   น้าท่านแวะเยี่ยมชม วัดเทียนฮัว ThienHau Temple เป็นวัดจีนท่ีส้าคัญอีกแห่งหน่ึงตั งอยู่ในเขตไชน่าทาวน์ 

เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้า ซึ่งเป็นท่ีสักการะนับถือของคนเวียดนาม 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบิน Tan Son Nhat 

17.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VJ805 

19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

  

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ ดาลัด มุ่ยเน่ โฮจิมินท์ 4 วัน 3 คืน บิน VZ 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จ้านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

03 พ.ค.62 06 พ.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

17 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

31 พ.ค.62 03 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

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

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

12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

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

19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 11,900 

09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 12,900 

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 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ นก่อนวันเดินทาง) 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน

,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งที่เมืองไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
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เง่ือนไขการส้ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช้าระทันทีก่อนการเดินทาง

ไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช้าระก่อนเดินทาง 21 

วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ้าให้ทั งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ้าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั งสิ น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ้าทั งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท้าการ

เลื่อน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ้านวนที่บริษัทฯ ก้าหนดไว้ (15 ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ้านวน 10 ท่านขึ นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

ร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อน

ท้าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ

ปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า 

– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส้าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่

ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ้าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช้าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี แล้วทั งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท้าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท้าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั น ท่านต้อง

ท้าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท้าการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท้าการตรวจสอบก่อนการจองทัวรว่์า

ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น 

 กรณี “หญิงตั งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหาร

ทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

 

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 

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

Room)  

ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 

เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละชั นจะมี

เพียงไม่กี่ห้องซึ่ง ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั นและบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทาง 

    อย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


