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ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิรล์ • ตลาดญาตราง   

                                                                                              ( - /กลางวนับนเคร่ือง//เย็น)  

07.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์F สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok 

Airway (PG) โดยมีเจา้หนา้ที่ อ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น  

10.20 น. ออกเดินทางสู ่เมืองญาตราง โดยเที่ ยวบิน PG993 ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถล็อกท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะ

ไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสาย

การบิน    

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินกามรญั Cam Ranh ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่ เรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถ่ิน

ท่ีเวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย)เดินทางเขา้สู่เมืองญา

ตราง เป็นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอนัสวยงาม เป็นที่

ทอ่งเที่ ยวส าคญัของเวียดนาม และเป็นศูนยก์ลางการเมือง 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพ

ภูมิอากาศที่ ดีและสามารถทอ่งเที่ ยวไดเ้กือบทัง้ปี และในดา้น

ประวติัศาสตร์เมืองน้ีเคยเป็นสว่นของอาณาจกัรจามปา ซ่ึง

มีหลกัฐานเป็นปราสาทหินแบบจามท่ีหลงเหลืออยู ่  

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิรล์ (Vin Pearl 

Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญแ่ละครบวงจรแห่ง

ใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบง่ออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ  

ทัง้สวนน ้า  ที่ มีชายหาดจ าลองใหไ้ดน้ั่งพกัผอ่นหยอ่นใจ

หรือสามารถลงเลน่น ้าได ้สวนสนุกกลางแจง้ที่ มีเคร่ือง

เลน่อนัหวาดเสียวที่ ทนัสมยัไดม้าตรฐานระดบัโลก สวน

สนุกในร่ม มีเคร่ืองเลน่ที่ น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 

มิติ สามารถสมัผสัไดท้ัง้ รูป รส กล่ิน เสียง เหมือนทา่น

ไดมี้สว่นร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทัง้ยงัมีโซนเกมส ์ที่ ให ้

ทา่นสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมสห์ยอดเหรียญได ้และ
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พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า ที่ เป็นอควาเรียมขนาดใหญท่ี่ สุดของเวียดนาม จดัแสดงพนัธุส์วัตน์ ้าหายากไวก้วา่ 9,000 

ชนิด **ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการลงเล่นสวนน ้า กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าส าหรบัเปียก 1 ชุดค่ะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

จากนั้น น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดของเมืองญาตราง ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า ชา 

กาแฟ และของที่ ระลึกตา่งๆ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าท่ีพักโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศ

เวียดนาม 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  วดัลองเซิน  • ปราสาทโพนคร • ดาลดั  • ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่า   

                                                                       (เชา้/กลางวนั/เย็น)          

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  น าทา่นเที่ ยวชม วดัลองเซิน สรา้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2429 จุดเดน่ของวดัน้ีคือ พระพุทธรูปสีขาวองคใ์หญ่อนั

สวยงามที่ ตัง้อยูบ่นเนินเขา ระหวา่งทางเดินข้ึนไปสกัการะพระพุทธรูปองคใ์หญน่ั้น ทา่นก็จะพบกบัพระนอนที่

แกะสลกัจากหินออ่น และดา้นบนสามารถชมวิวอนัสวยงามของเมืองญาจางได ้อีกทัง้ยงัเป็นโรงเรียน

ส าหรับพระสงฆอี์กดว้ย 

จากนั้น น าทา่นสู ่วดัโพนากา เยี่ ยมชม ปราสาทโพนคร อยูใ่นชว่งคริสตศ์ตวรรษที่  2โบราณสถานแหง่น้ี

เป็นอิทธิพลของอาณาจกัรจามปา มีความเกา่แกแ่ละโดดเดน่ ลกัษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาด

ใหญ ่โดยสรา้งข้ึนเพ่ือประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเป็นที่ บูชาเทพเจา้ในศาสนาฮินดู แตป่ัจจุบนัก็ยงัคง

เป็นที่ ไหวส้กัการะเทพเจา้ของชาวเวียดนามอยู ่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ทวัร์เวียดนาม_มหศัจรรย ์เวียดนาม ญาตราง ดาลดั 4วนั 3คืน_VN10_PG_MM 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่เมืองดาลดั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นเมืองที่ ถูกกลา่วขาน

วา่เป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก“ ทา่นจะได ้

สมัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ทา่นจะได ้

สมัผสักบัธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมยัเกา่และสมยัใหมล่อ้มรอบดว้ยทิวทศัน์ เป็นหมูบ่า้น

ที่ เต็มไปดว้ยสีสนัสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเป็นเมืองแหง่โรแมนติค 

ค า่        บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น หลงัอาหารน าทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่าของเมืองดาลดั ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด 

อาทิ ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทัง้สดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็น

ตน้ 

น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม KINGS HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาวของประเทศเวียดนาม 

วันที่สามของการเดินทาง (3) นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดรู้อน • CRAZY HOUSE  

                                                  • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย                                                      (เช้า/กลางวัน/เย็น)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระที่วัดต๊ักลัม (Truc Lam)วดั

พุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่ น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม้  น าท่านเที่ยวชม พระราชวัง
ฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของเวียดนามประทบัของกษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิ
องค์สุดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่น่ีนับว่าเป็น
พระราชวงัหลงัสุดทา้ยที่สร้างขึ้นในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!!  

  
 
 
 
 
 
 

จากนั้น น าทา่นเขา้ชม บา้นเพ้ียน (Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆ

ที่ ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่  2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียน

จบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั 

“Alice in Wonderland”  จากนั้น น าทา่นเที่ ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรน

เยีย ที่ เบง่บานอยูเ่ต็มพ้ืนที่  ซ่ึงถือวา่สวนไฮเดรนเยียแห่งน้ีเป็นสถานที่

ทอ่งเที่ ยวอนัดบัตน้ๆที่ ดึงดูดนักท่องเที่ ยวใหเ้ดินทางมาเยี่ ยมชมไดเ้ป็น

อยา่งดี และใหท้า่นเพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองญาตราง (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่        บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

ระดบั 4 ดาวของประเทศเวียดนาม 
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) โบสถหิ์นญาตราง • ตลาด DAM • รา้น SANEST • ญาตราง • กรงุเทพฯ  

                                                                                                                  (เชา้-/-)          

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู ่โบสถหิ์นญาตราง เป็นโบสถท์ี่ ใหญท่ี่ สุดในเมืองญาตราง สรา้งโดยนักบุญชาวฝรั่งเศส มี

อายุยาวนานกวา่ 80 ปี ซ่ึงโบสถแ์ห่งน้ีมีความสูงถึง 10 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ ออกแบบสไตลฝ์รั่งเศส 

แบบโกธิก  ภายใน พ้ืนของโบสถมี์การใชหิ้นในการปูพ้ืน และมีการตกแตง่ดว้ยกระจกหลากสีสันอยา่ง

สวยงาม จากนั้น น าทา่นแวะซ้ือของที่ ระลึกที่  ตลาด Dam ตลาดใหญท่ี่ สุดในเมืองญาตรางที่ มีทัง้ของใช ้

ของกิน ของที่ ระลึกตา่งๆมากมาย ใหท้า่นเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนั้น ชอ้ปป้ิงตอ่กบั รา้น 

Sanest  ใหท้า่นเพลิดเพลินเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ของกิน เคร่ืองด่ืมตา่งๆตามอธัยาศยั 

    
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาสมควร เดินทางสู ่สนามบินกามรญั Cam Ranh เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

12.55 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) เท่ียวบินท่ี 

PG994  

** บริการอาหารบนเคร่ือง**  

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ เวียดนาม ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน PG 

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 19,900 19,900 18,900 3,000 

10 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

31 ม.ค.63 03 ก.พ.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

28 ก.พ.63 02 มี.ค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

13 มี.ค.63 16 มี.ค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

20 มี.ค.63 23 มี.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

27 มี.ค.63 30 มี.ค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้ง

เด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บั

อุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของ

ผูเ้ดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกั

รีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800บาท/ทริป/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบั

ทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 8,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการ

เดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก: 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทัง้ส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย: 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผู้
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เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของ

ท่าน 

• คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ึนไปจึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวนัเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้

ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้

ทราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหาก

ไฟลท์บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าว 

• กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเขา้–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหาก

อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจ

คนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึง

อาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 
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➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและ

ไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์

ทัง้หมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าใหท่้านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้ เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้

เปล่ียนไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทวัรว่์าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบ

ใดๆทัง้ส้ิน 

➢ การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดงักล่าว คือ รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่าย

ค่าทวัรเ์พ่ิม ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

➢ อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดร้บัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดหอ้งพกัท่ีประเทศเวียดนาม 

• หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกั

แบบ 3 ท่าน 

 (Triple Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

อาจจะไดเ้ป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

• โรงแรมในเวียดนามหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่

ละชัน้จะมีเพียงไม่ก่ีหอ้งซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดติ้ดกนัและ

อาจจะไดค้นละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟตซ่ึ์งข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 


