
 

  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี ้• อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ • โบสถ์นอร์ธเธอดัม  (-/กลางวนั/เยน็) 

04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 2 Thai AirAsia 

(FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(รับชุดของแถมทีหั่วหน้าทวัร์ ณ วนัเดินทางค่ะ) 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินท์โดยเท่ียวบิน FD 650  

 
 

 
09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่น

ทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนครโฮจิมินห์ 
จากนั้น  น าท่าน ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกวา่100 ปี ก่อสร้างแบบ

NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโฮจิมินห์ซิต้ีชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมตะวนัตกปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับผูท่ี้เป็นคริสตศ์าสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก
น าท่านชมทีท่ าการไปรษณย์ีกลางท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 



 

  

 
 เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 **พเิศษ!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
น าท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่จังหวดัฟาน
เทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 
250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชม.คร่ึง) ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 
ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ท าไร่ ท า
สวน เป็นวิถิชีวิตท่ีเรียบง่าย ส่ิงท่ีท่านจะ
ได้สัมผสัคือ การจราจรท่ีคบัคัง่เต็มไป
ดว้ยจกัรยานยนต ์ในเมืองโฮจิมินห์ซิต้ีท่ีมีมากท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั ส่ิงแรกท่ีจะติดตราตรึงใจและคงอยู่
ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลงัจากนั้นเม่ือเดินทางถึงจงัหวดัฟานเทียด หรือเรียกอีก ช่ือวา่ “มุยเน่”
บรรยากาศคลา้ย เกาะชา้งในเมืองไทย 

ค ่า        บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TTC PHAN THIET HOTEL 4* หรือเทยีบเท่าของมาตรฐานเวยีดนาม 

 



 

  

วนัทีส่อง ฟานเทยีด(มุยเน่) • ทะเลทรายขาว•ทะเลทรายแดง• ชมล าธารFAIRYSTREAM• หมู่บ้านชาวประมงFishingVillage 

• ญาตราง • ตลาดญาตราง  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากน้ัน น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยูใ่กล้

ชายทะเลเมด็ทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพดัผา่นมา ชมและ
สัมผสั ความยิง่ใหญ่เมด็ทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียกวา่ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวยีดนาม แถมฟรีค่ารถจ๊ิฟ เท่ียวชมทะเลทราย  

 
พาท่านชม ล าธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธาร
น ้ าสายเล็กๆท่ีไหลลดัเลาะผา่นโตรกหนา้ผาไปยงั
ทะเล ดินในบริเวณล าธารท่ีน ้ าไหลผ่านไปมี
ลักษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตดักับ
เมฆขาว  จากนั้ น  น าท่ าน เ ท่ี ยวชม  ห มู่ บ้ าน
ช า วประมงMuiNeFishingVillage เ ป็ นก า ร
ท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบา้นท่ีน่ี
ซ่ึงจะไดเ้ห็นภาพการตากปลาตากกุง้หรือเรือท่ีใช้
ออกทะเล 



 

  

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  ออกเดินทางสู่เมือง ญาตราง ระยะทางประมาณ 220 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.คร่ึง)เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาดอนั

สวยงาม เป็นท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเวียดนาม และเป็นศูนยก์ลางการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม และเทคโนโลยี ญา
ตรางมีสภาพภูมิอากาศท่ีดีและสามารถท่องเท่ียวไดเ้กือบทั้งปี และในดา้นประวติัศาสตร์เมืองน้ีเคยเป็นส่วนของ
อาณาจกัรจามปา ซ่ึงมีหลกัฐานเป็นปราสาทหินแบบจามท่ีหลงเหลืออยู ่ จากนั้น น าท่านช้อปป้ิงตลาดของเมืองญา
ตรางใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดอาทิเส้ือผา้กระเป๋าชากาแฟและของท่ีระลึกต่างๆ 

   
ค ่า       บริการอาหารเยน็ทีห้่องอาหาร ณ ภัตตาคาร   

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั SEN VIET HOTEL 4* หรือเทยีบเท่าของมาตรฐานเวยีดนาม 

วนัทีส่าม ญาตราง • วดัลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพร์ิล   (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม วัดลองเซิน สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.

2429 จุดเด่นของวดัน้ีคือ พระพุทธรูปสีขาวองค์
ใหญ่อันสวยงามท่ีตั้ งอยู่บนเนินเขา ระหว่าง
ทางเดินข้ึนไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้น 
ท่านก็จะพบกบัพระนอนท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน 
และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของ
เมืองญาจางได้ อีกทั้ งยงัเป็นโรงเรียนส าหรับ
พระสงฆ์อีกด้วย จากนั้น น าท่านสู่ วัดโพนากา 
เยีย่มชม ปราสาทโพนคร อยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 2โบราณสถานแห่งน้ีเป็นอิทธิพลของอาณาจกัรจามปา มีความ
เก่าแก่และโดดเด่น ลกัษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานเทพสตรีภควตี 
ในอดีตเป็นท่ีบูชาเทพเจา้ในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นท่ีไหวส้ักการะเทพเจา้ของชาวเวยีดนามอยู ่ 

 



 

  

 
เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล 

(Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุก
ขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ ของ
ประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซน
ใหญ่ๆ ทั้งสวนน ้า  ท่ีมีชายหาดจ าลองให้
ได้นั่งพกัผ่อนหย่อนใจหรือสามารถลง
เล่นน ้ าได ้สวนสนุกกลางแจง้ท่ีมีเคร่ือง
เล่นอนัหวาดเสียวท่ีทนัสมยัไดม้าตรฐาน
ระดบัโลก สวนสนุกในร่ม มีเคร่ืองเล่น
ท่ีน่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผสัไดท้ั้ง รูป รส กล่ิน เสียง เหมือนท่านไดมี้ส่วนร่วมในหนังเลย
ทีเดียว อีกทั้งยงัมีโซนเกมส์ ท่ีให้ท่านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอดเหรียญได้ และพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า ท่ี
เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม จดัแสดงพนัธ์ุสัวต์น ้ าหายากไวก้ว่า 9,000 ชนิด **ส าหรับท่านที่
ต้องการลงเล่นสวนน า้ กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ส าหรับเปียก 1 ชุดค่ะ  



 

  

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั SEN VIET HOTEL 4* หรือเทยีบเท่าของมาตรฐานเวยีดนาม 

วนัทีส่ี่ ดาลดั • น า้ตกดาลนัตา • พระราชวงัฤดูร้อน • น่ังกระเช้าไฟฟ้า • วดัตั๊กลมั • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • ช้อปป้ิงตลาด
ราตรีดาลดั  (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น  ออกเดินทางสู่เมือง ดาลดั ระยะทางประมาณ 

180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.คร่ึง) ระหว่างทาง
ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศรอบๆขุนเขา ไป
เร่ือยๆซ่ึงท่านจะเห็นไร่แกว้มงักรไร่กาแฟซ่ึง
เส้นทางท่ีน าท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็น
เส้นทางท่ีสะดวกสบาย เม่ือเดินทางถึง ดาลัด 
ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง 
“ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมือง
แห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสูงถึง 1500 
เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานท่ีพกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แลว้ 
ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์สน



 

  

เป็นหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะส าหรับคู่รัก 
หรือท่านท่ีตอ้งการไปพกัในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลดัอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน 
ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอกซากุระท่ี
เมืองดาลดั 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกDATANLA ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงาม และสนุกสนานกับกิจกรรมสุด

พเิศษ!! ทุกท่านจะได้น่ัง ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตกท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 

   
จากนั้น น าท่านเท่ียวชม พระราชวงัฤดูร้อนบ๋าว

ได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองค์
สุดท้ายของเวียดนามประทับของ
กษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้าย
ของประเทศเวยีดนามในยามท่ีพระองค์
เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั 
ท่ีน่ีนบัว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ี
สร้างข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีก
ด้วย น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า  ชมวิว
ทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและน า
ท่านไหวพ้ระท่ีวัดตั๊กลัม(Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามด้วยสวน
ดอกไม ้ 

  
 
 



 

  

 
น าท่านเท่ียวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี ท่ีเบ่งบานอยูเ่ตม็พื้นท่ี ซ่ึงถือวา่สวนไฮเดรนเยยีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบั
ตน้ๆท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยี่ยมชมไดเ้ป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั จากนั้น น าท่านเพลิดเพลินชอ้ปป้ิง ณ ร้านโอทอป 

 



 

  

ค ่า       บริการอาหารเยน็ทีห้่องอาหาร ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือ
กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั LA SAPINETTE HOTEL 4* หรือเทียบเท่าของมาตรฐานเวยีดนาม 

วนัที่ห้า  ดาลดั • โฮจิมินห์ • จัตุรัสโฮจิมินห์ • ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ                         (เช้า/กลางวนั/บั๋นหมี่)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางกลบัสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโคช้ปรับอากาศจากดาลดั สู่นครโฮจิมินท์ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเบนถัน ตลาดสินคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของท่ีระลึกส่ิงของ
เคร่ืองใชต่้าง ๆ มากมาย ** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวยีดนามหรือแซนวชิเวยีดนาม* 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat  
21.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่ FD 659 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

ตารางวนัเดนิทางราคาทัวร์เวยีดนาม ญาตราง โฮจมิินห์ มุ่ยเน่ ดาลดั 5 วนั 4 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

29 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 34+1 19,900 19,900 18,900 5,500 

30 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 34+1 18,900 18,900 17,900 5,500 

31 ธ.ค.62 04 ม.ค.63 34+1 17,900 17,900 16,900 5,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
✓ ค่าบริการน่ังรถจ๊ิบฟรีที่ทะเลทรายมุ่ยเน่ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

  

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทางหรือ
ยกเลกิเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 



 

  

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  



 

  

➢ กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัที่ประเทศเวยีดนาม 
➢ ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple 

Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1
เตียงเสริม 

➢ โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีง
ไม่กีห้่องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


