
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • วดัลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง ( - /กลางวัน/เยน็)  

05.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1 Thai Air Asia 

(FD) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
07.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองญาตราง โดยเที่ยวบิน FD646 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบิน กามรัญ Cam Ranh ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นที่

เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย )เดินทางเขา้สู่
เมืองญาตราง เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาด
อนั สวยงาม  เป็นที่ท่องเที่ยวส าคญัของ
เวยีดนาม  และเป็นศูนยก์ลางการเมือง  
เศรษฐกิจ  วฒันธรรม  และเทคโนโลยี  ญา
ตร าง มีสภาพภูมิอากาศที่ดี และ สามารถ
ท่อง เที่ยวไดเ้กือบทั้งปี  และใน ดา้น
ประวตัิศาสตร์ เมืองน้ี เคยเป็นส่วนของ
อาณาจกัรจามปา  ซ่ึงมีหลกัฐานเป็นปราสาท
หินแบบจามที่หลงเหลืออยู ่

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

จากนั้น  น าท่านเที่ยวชม  วัดลองเซิน  สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวดัน้ีคือ  พระพทุธรูปสีขาวองคใ์หญ่ อนัสวยงามที่
ตั้งอยูบ่นเนินเขา ระหวา่งทางเดินขึ้นไปสกัการะพระพทุธรูปองคใ์หญ่นั้น  ท่านก็จะพบกบัพระนอนที่แกะสลกัจาก
หินอ่อน และดา้นบนสามารถชมววิอนัสวยงามของเมืองญาจางได ้อีกทั้งยงัเป็นโรงเรียนส าหรับพระสงฆอี์กดว้ย 
น าท่านสู่ วัดโพนากา  เยีย่มชม ปราสาทโพนคร  อยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษที่  2โบราณสถานแห่งน้ีเป็นอิทธิพลของ
อาณาจกัรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลกัษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐ แดงขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ้นเพือ่
ประดิษฐาน เทพสตรีภควตี ในอดีตเป็นที่บูชาเทพเจา้ในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นที่ไหวส้กัการะเทพ
เจา้ของชาวเวยีดนามอยู ่

  
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่  สวนสนุกวินเพิร์ล  (Vin 

Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่
และครบวงจรแห่งใหม่  ของประเทศเวยีดนาม 
แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน ้ า  ที่มี
ชายหาดจ าลองใหไ้ดน้ัง่พกัผอ่นหยอ่นใจหรือ
สามารถลงเล่นน ้ าได ้สวนสนุกกลางแจง้ที่มี
เคร่ืองเล่นอนัหวาดเสียวที่ทนัสมยัไดม้าตรฐาน
ระดบัโลก สวนสนุกในร่ม มีเคร่ืองเล่นที่
น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถ
สมัผสัไดท้ั้ง รูป รส กล่ิน เสียง เหมือนท่านไ ด้
มีส่วนร่วมในหนงัเลยทีเดียว อีกทั้งยงัมีโซนเกมส์ ที่ใหท้่านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอดเหรียญได ้และ
พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ า ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของเวยีดนาม จดัแสดงพนัธุส์วัตน์ ้ าหายากไวก้วา่ 9,000 ชนิด 
(สําหรับท่านที่ต้องการลงเล่นสวนนํ้า กรุณาเตรียมชุด ว่ายนํ้าสําหรับเปียก  1 ชุดค่ะ)  จากนั้น  น าท่านช้อปป้ิงตลาด
ของเมืองญาตราง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า ชา กาแฟ และของที่ระลึกต่างๆ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก SEN VIET PREMIUM / BOINJOUR HOTEL 4*หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน ของประเทศเวียดนาม 

วันที่สอง ดาลัด • น่ังกระเช้าไฟฟ้า • วัดต๊ักลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี  
           (เช้า/กลางวัน/เยน็)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ช่ัวโมง ) ซ่ึงเป็นเมืองที่ถูกกล่าว
ขานวา่เป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมือง
แห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่ง
ความรัก“ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนั
หนาวเยน็ เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสูงถึง 1500 
เมตรจากระดบัน ้ าทะเล  ท่านจะไดส้มัผสักบั
ธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้ง
สมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์ เป็นหมู่บา้นที่เตม็ไปดว้ยสีสนัสวยงาม  หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด
เป็นเมืองแห่งโรแมนติค 

 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมววิทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระที่ วัดต๊ักลัม (Truc Lam)วดัพทุธ

ในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่ น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม้   น าท่านเที่ยวชม  พระราชวังฤดูร้อนบ๋าว
ได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวยีดนามประทบัของกษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของ
ประเทศเวยีดนามในยามที่พระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลั ด ที่น่ีนบัวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยที่
สร้างขึ้นในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย 

  
 จากนั้น น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House)

บา้นสไตลแ์ปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาว
ประธานาธิบดีคนที่  2 ของเวยีดนาม ซ่ึงเรียน
จบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รง
บนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in 

Wonderland”   

จากนั้น  น าท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบาน
อยูเ่ตม็พื้นที่ ซ่ึงถือวา่สวนไฮเดรนเยยีแห่งน้ี
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอนัดบัตน้ๆที่ดึงดูด
นกัท่องเที่ยวใหเ้ดินทางมาเยีย่มชมไดเ้ป็นอยา่ง
ดี และใหท้่านเพลิดเพลินเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
              



 

 
คํา่        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า  ของเมืองดาลั ด 

ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม้ , เส้ือกนั
หนาว ,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้ , ผกันานาชนิด , ขนม
พื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

ที่พัก KINGS HOTEL 3*หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน ของประเทศ
เวียดนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่สาม มุยเน่ • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว • ชมลําธาร FAIRYSTREAM  (เช้า/กลางวัน/เยน็)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น ออกเดินทางสู่เมือง มุ่ยเน่ จงัหวดัฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 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 ้ าสายเล็กๆที่ไหลลดัเลาะผา่นโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล  ดินในบริเวณล าธารที่น ้ าไหล
ผา่นไปมีลกัษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว  

 
คํา่        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  TIEN DAT HOTEL 3*หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน ของประเทศเวียดนาม 
 
 



 

วันที่ส่ี โฮจิมินห์ • วัดเทียนฮัว • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ  (เช้า-/-)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  ออกเดินทางสู่ โฮจิมินท์ ระยะทางประมาณ 250 ก.ม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านแวะเยีย่มชม วัดเทียนฮัว ThienHau Temple เป็นวดัจีนที่ส าคญัอีกแห่งหน่ึงตั้งอยูใ่นเขตไชน่าทาวน์ เป็นที่

ประดิษฐานของเทพเจา้ ซ่ึงเป็นที่สกัการะนบัถือของคนเวยีดนาม   หลงัจากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดเบนถัน 
ตลาดสินคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของที่ระลึก ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ มากมาย ** บริการขนมปังบ๋ัน
หมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม** 

ได้เวลาสมควรเวลาเดินสู่ สนามบิน Tan Son Nhat 
21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD659  

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

    อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัร์ เวยีดนาม ญาตราง ดาลดั มุยเน่ โฮจมินิห์ 4 วนั 3 คืน พกั 4 ดาว บิน FD 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

17 พ.ค.62 20 พ.ค.62 25+1 16,900 16,900 15,900 3,000 

07 ม.ิย.62 10 ม.ิย.62 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

21 ม.ิย.62 24 ม.ิย.62 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

28 ม.ิย.62 01 ก.ค.62 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 25+1 15,900 15,900 14,900 3,000 

14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 25+1 16,900 16,900 15,900 3,000 

28 ก.ค.62 31 ก.ค.62 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 25+1 15,900 15,900 14,900 3,000 



 

11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 25+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 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) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 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 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 
 



 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 

วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ: 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล ,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย: 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ที่บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป )เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง บริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน )เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
 



 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 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 Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  



 

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว 
คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน 

 (Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียง
ใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียง
ไม่กี่ห้องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน  ๆ

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 
 


