
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-นํ้าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลัด 
                              ( - /กลางวัน//เย็น) 

09.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู3 
Viet Jet Air โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.20 น. ออกเดินทางสู่ ดาลดั โดยเที่ยวบิน VZ 940 

หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและ
ไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคงั Lien Khuong

ดาลัด  ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่
เรียบร้อยแลว้(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับ
ประเทศไทย )เดินทางเขา้สู่เมือง ดาลัดซ่ึงเป็น
เมืองที่ถูกกล่าวขานวา่เป็นเมืองแห่ง “ปารีส
ตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไมเ้มืองแห่งดอกไม้
ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะไดส้มัผสักบั
บรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมืองน้ีอยูบ่น
เขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เลยได้
เป็นสถานที่พกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้งแต่
สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่า
และสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์สน เป็นหมู่บา้นที่เตม็ไปดว้ยสีสนัสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เ ป็น
เมืองแห่งโรแมนติคเหมาะส าหรับคู่รัก หรือท่านที่ตอ้งการไปพกัในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ ดาลดัอากาศจะหนาว
ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของทุกปีบาง
เดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระที่เมืองดาลดั 

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 



 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ นํ้าตก ดาลันตา DATANLA WATERFALL ซ่ึงเป็นน ้ าตกที่
ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆที่เก้ือหนุนท า
ใหมี้นกัท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน ้ าตกมีเคร่ืองเล่น
ซ่ึงใชธ้รรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ !! การน่ัง
รถราง Roller Coaster ลงไปชมน ้ าตก  ท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่
ที่ไม่ควรพลาด  จากนั้น น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตล์
แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่  2 ของเวยีดนาม ซ่ึง
เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั 
“Alice in Wonderland” 

 
คํา่        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลดั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟ
และชา เป็นตน้ 

ที่พักโรงแรม ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม 

 
 

วันที่สอง น่ังกระเช้าไฟฟ้า-วัดต๊ักลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น  น าท่านเที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวยีดนามประทบัของ

กษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามที่พระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั 



 

ที่น่ีนบัวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยที่สร้างขึ้นในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!!น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมววิ
ทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระทีว่ัดต๊ักลัม (Truc Lam)วดัพทุธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่ น 
ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

 
จากน้ัน น าท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยูเ่ตม็พื้นที่ ซ่ึงถือ

วา่สวนไฮเดรนเยยีแห่งน้ีเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอนัดบัตน้ๆที่ดึงดูด
นกัท่องเที่ยวใหเ้ดินทางมาเยีย่มชมไดเ้ป็นอยา่งดี และใหท้่าน
เพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  ชมหุบเขาแห่งความ
รักValley of Love หุบเขาซ่ึงมีววิทะเลสาบ ลอ้มรอบดว้ยเนินเขา
เต้ียๆปกคลุมดว้ยไมส้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของ
เวยีดนาม ที่น่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวที่ปลูกจ านวนมาก สีสนัสวยงาม 
รวมทั้งมีสวนสตัว ์รถราง ไวบ้ริการ 

 



 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  ออกเดินทางสู่เมือง มุ่ยเน่ จงัหวดัฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)  
คํา่        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเขา้สู่ที่พกั TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE รีสอร์ทติดริมทะเลหรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่สาม ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลําธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage 
                   โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่นํ้าไซง่อนยามคํา่คืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากน้ัน น าท่านชมความงดงามของ  ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากและอยูใ่กล้

ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกบัแป้ง  เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมที่พดัผา่นมา  ชมและ
สมัผสั ความยิง่ใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่เรียกวา่ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวยีดนามหรือ ซาฮาร่า  แห่งเวยีดนาม  แถมฟรีค่ารถจ๊ิฟ เที่ยวชมทะเลทราย  พาชม ลําธาร
นางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้ าสายเล็กๆที่ไหลลดัเลาะผา่นโตรก
หนา้ผาไปยงัทะเล  ดินในบริเวณล าธารที่น ้ าไหลผา่นไปมีลกัษณะ
เน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมสม้  ตดักบัเมฆขาว  นําท่านเที่ยวชม  
หมู่บ้านชาวประมง  Mui Ne Fishing Village เป็นการท่องเที่ยว
ชมวิถีชีวิตแบบ  ดั้งเดิมของชาวบ้านที่น่ี  ซ่ึงจะได้เห็นภาพการตาก
ปลา ตากกุ้ง หรือเรือที่ใช้ออกทะเล  

 



 

 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  เดินทางสู่ โฮจิมินท์ ระยะทางประมาณ250 ก.ม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
คํา่        บริการอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารคํา่พร้อมชมโชว์บนเรือ ล่องเรือชมความงามของแม่นํ้าไซง่อน 

แม่น ้ าสายหลกัของนครโฮจิมินห์พร้อมขบักล่อมดว้ยเสียงเพลงจากนกัร้องชาวพื้นเมืองชมโชวก์ารแสดงจากสาว
เวยีดนามใหผ้อ่นคลายสบายอารมณ์ โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปล่ียนกนัไปในแต่ละวนั เป็นภตัตาคารลอยน ้ า ที่อยูบ่น
เรือขนาดใหญ่ 2-3 ชั้น ใชเ้วลาล่องตามล าแม่น ้ าไซ่ง่อนชมทศันียภาพสองฝ่ังที่สวยงามยามค ่าคืน ประมาณ 1 ชัว่โมง 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรม 3HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 

วันที่ส่ี โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว 
                    กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน**พิเศษอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ/-)          

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ และ อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายกุวา่100 ปีก่อสร้างแบบ
NEO-ROMAN นบัเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหน่ึงของโฮจิมินห์ซิต้ีชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมตะวนัตกปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับผูท้ี่เป็นคริสตศ์าสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก
น าท่านชมที่ทําการไปรษณย์ีกลางที่มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลหลงัจากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงที่ ตลาดเบน
ถัน ตลาดสินคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของที่ระลึก ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ มากมาย  

 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
บ่าย   น าท่านแวะเยีย่มชม วดัเทียนฮวั ThienHau Temple เป็นวดัจีนที่ส าคญัอีกแห่งหน่ึงตั้งอยูใ่นเขตไชน่าทาวน์ เป็นที่

ประดิษฐานของเทพเจา้ ซ่ึงเป็นที่สกัการะนบัถือของคนเวยีดนาม 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบิน Tan Son Nhat 

17.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ805 
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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



 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ ดาลัด มุ่ยเน่ โฮจิมินท์ 4 วัน 3 คืน บิน VZ 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

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

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 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 



 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

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

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ  จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล , วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน             

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ  และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 



 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้า ที่ทุกคร้ังก่อนทําการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า  ทางบริษัทฯ  จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ  (เล่มนํ้าเงิน ) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า  – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 



 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 
 
 

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

ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียง
เสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียงไม่กี่
ห้องซ่ึง ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน  ๆ
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทาง  
    อย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


