
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
วนัแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวนิเพร์ิล • ตลาดญาตราง  � ( - /กลางวนับนเครื�อง/เยน็)  

"#.%" น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั+น , ประตู , เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway 

(PG) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
/".0" น. ออกเดินทางสู่ เมืองญาตราง โดยเที�ยวบิน PG993 ** บริการอาหารบนเครื�อง** 

 
 

 
/2."4 น. เดินทางถึง สนามบินกามรัญ Cam Ranh ผา่นพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองเป็นที� เรียบร้อยแล้ว(เวลา
ท้องถิ�นที�เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย)เดินทางเขา้
สู่เมืองญาตราง เป็นเมืองชายฝั�งทะเลมีชายหาดอนั
สวยงาม เป็นที�ท่องเที�ยวสําคญัของเวียดนาม และ
เป็นศูนยก์ลางการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
เทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพภูมิอากาศที� ดีและ
สามารถท่องเ ที� ยวได้เ กือบทั4 ง ปี  และในด้าน
ประวติัศาสตร์เมืองนี4 เคยเป็นส่วนของอาณาจกัรจามปา ซึ� งมีหลกัฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที�หลงเหลืออยู่
  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
จากนั4น  นําท่านเดินทางสู่  สวนสนุกวินเพิร์ล 

(Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุก
ขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ ของ
ประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น : โซน
ใหญ่ๆ ทั4งสวนนํ4 า  ที�มีชายหาดจาํลองให้
ได้นั�งพกัผ่อนหย่อนใจหรือสามารถลง
เล่นนํ4 าได ้สวนสนุกกลางแจง้ที�มีเครื�อง
เล่นอนัหวาดเสียวที�ทนัสมยัไดม้าตรฐาน
ระดบัโลก สวนสนุกในร่ม มีเครื�องเล่นที�
น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ < มิติ สามารถ
สัมผสัได้ทั4ง รูป รส กลิ�น เสียง เหมือนท่านไดมี้ส่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทั4งยงัมีโซนเกมส์ ที�ให้ท่าน
สามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอดเหรียญได ้และพิพิธภณัฑ์สัตวน์ํ4 า ที�เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที�สุดของ
เวียดนาม จดัแสดงพนัธ์ุสวัตน์ํ4 าหายากไวก้วา่ >,000 ชนิด **สําหรับท่านที�ต้องการลงเล่นสวนนํ+า กรุณาเตรียมชุด
ว่ายนํ+าสําหรับเปียก / ชุดค่ะ  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั4น  นาํท่านช้อปปิ+ งตลาดของเมืองญาตราง ให้ท่านไดเ้ลือกซื4อสินคา้นานาชนิด อาทิ เสื4อผา้ กระเป๋า ชา กาแฟ และ
ของที�ระลึกต่างๆ 

คํ�า � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าที�พกัโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทยีบเท่าระดับ , ดาวของประเทศเวยีดนาม 

วนัที�สอง วดัลองเซิน  • ปราสาทโพนคร • ดาลดั  • ช้อปปิ+ งตลาดไนท์บาร์ซ่า     � (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั4น  นาํท่านเที�ยวชม วดัลองเซิน สร้างขึ4นเมื�อ พ.ศ.D:D> จุดเด่นของวดันี4 คือ พระพทุธรูปสีขาวองคใ์หญ่อนัสวยงามที�

ตั4งอยูบ่นเนินเขา ระหว่างทางเดินขึ4นไปสักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่นั4น ท่านก็จะพบกบัพระนอนที�แกะสลกั
จากหินอ่อน และดา้นบนสามารถชมวิวอนัสวยงามของเมืองญาจางได ้อีกทั4งยงัเป็นโรงเรียนสาํหรับพระสงฆอี์ก
ดว้ย 

 นาํท่านสู่ วัดโพนากา เยี�ยมชม ปราสาทโพนคร อยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษที� Dโบราณสถานแห่งนี4 เป็นอิทธิพลของ
อาณาจกัรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลกัษณะของปราสาทนั4นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ4นเพื�อ
ประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเป็นที�บูชาเทพเจา้ในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นที�ไหวส้ักการะเทพ
เจา้ของชาวเวียดนามอยู ่ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
เที�ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั4น นําท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ % ชั�วโมง) ซึ� งเป็นเมืองที�ถูกกล่าวขานว่า
เป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้
เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก“ ท่านจะได้
สัมผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมืองนี4 อยู่
บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบันํ4 าทะเล ท่านจะ
ได้สัมผสักับธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรม
แบบทั4งสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์ เป็นหมู่บา้นที�เตม็ไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือน
ลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติค  จากนั4น  นาํท่านชอ้ปปิ4 งที� ร้านโอทอป 

คํ�า       � บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั4น  หลงัอาหารนาํท่าน ช้อปปิ+ งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั ให้ท่านไดเ้ลือกซื4อสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ 

เสื4อกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั4งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื4นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
นําท่านเข้าที�พกัโรงแรม KINGS HOTEL 3*หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาวของประเทศเวยีดนาม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัที�สาม นั�งกระเช้าไฟฟ้า • วดัตัBกลมั • พระราชวงัฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี  
          � (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั4น นาํท่าน นั�งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและนาํท่านไหวพ้ระที�วัดตัBกลัม (Truc Lam)วดั

พุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี�ปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้ นาํท่านเที�ยวชม พระราชวังฤดู
ร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนามประทบัของกษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองค์
สุดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามที�พระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ที�นี�นบัว่าเป็นพระราชวงั
หลงัสุดทา้ยที�สร้างขึ4นในสมยัฝรั�งเศสเรืองอาํนาจอีกดว้ย!!  

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั4น นาํท่านเขา้ชม บ้านเพี+ยน (Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆที�ออกแบบ
โดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที�  2 ของเวียดนาม ซึ� ง เ รียนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝรั�งเศสโดยได้แรงบนัดาลใจจากนิยายเรื� องดัง 
“Alice in Wonderland”  จากนั4น  นําท่านเที�ยวชม ทุ่งดอกไฮ
เดรนเยีย ที� เบ่งบานอยู่เต็มพื4นที�  ซึ� งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี4 เป็น
สถานที�ท่องเที�ยวอนัดบัตน้ๆที�ดึงดูดนกัท่องเที�ยวใหเ้ดินทางมาเยี�ยมชมได้
เป็นอยา่งดี และใหท่้านเพลิดเพลินเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 เที�ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองญาตราง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ % ชั�วโมง) 
คํ�า       � บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเข้าที�พกัโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทยีบเท่าระดับ , ดาวของประเทศเวยีดนาม 
 

วนัที�สี� โบสถ์หินญาตราง • ตลาด DAM • ร้าน SANEST • ญาตราง • กรุงเทพฯ � (เช้า/-/-)          

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั4น นาํท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินญาตราง เป็นโบสถที์�ใหญ่ที�สุดในเมืองญาตราง สร้างโดยนกับุญชาวฝรั�งเศส มีอายุ
ยาวนานกว่า 80 ปี ซึ� งโบสถแ์ห่งนี4 มีความสูงถึง OP เมตร เป็นสถาปัตยกรรมที�ออกแบบสไตลฝ์รั�งเศส แบบโกธิก  
ภายใน พื4นของโบสถมี์การใชหิ้นในการปูพื4น และมีการตกแต่งดว้ยกระจกหลากสีสันอยา่งสวยงาม จากนั4น นาํ
ท่านแวะซื4อของที�ระลึกที� ตลาด Dam ตลาดใหญ่ที�สุดในเมืองญาตรางที�มีทั4งของใช ้ของกิน ของที�ระลึกต่างๆ
มากมาย ใหท่้านเลือกซื4อเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนั4น ชอ้ปปิ4 งต่อกบั ร้าน Sanest  ให้ท่านเพลิดเพลินเลือก
ซื4อของฝาก อาทิ ของกิน เครื�องดื�มต่างๆตามอธัยาศยั 

   

 
ไดเ้วลาสมควร เดินทางสู่ สนามบินกามรัญ Cam Ranh เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
/0.44 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) เที�ยวบินที� PG994  

** บริการอาหารบนเครื�อง**  

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
********************************************************** 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัร์ เวยีดนาม ญาตราง ดาลดั , วนั % คืน บิน PG 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เริ�มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี�ยว 

"Z พ.ย.[0 // พ.ย.[0 0,+/ 13,900 13,900 12,900 3,000 
22 พ.ย.[0 04 พ.ย.[0 0,+/ /%,900 13,900 12,900 3,000 
29 พ.ย.[0 "0 ธ.ค.[0 0,+/ /%,900 13,900 12,900 3,000 
06 ธ.ค.[0 "a ธ.ค.[0 0,+/ /,,900 14,900 13,900 3,000 
13 ธ.ค.[0 /[ ธ.ค.[0 0,+/ /%,900 13,900 12,900 3,000 
20 ธ.ค.[0 0% ธ.ค.[0 0,+/ /%,900 13,900 12,900 3,000 
27 ธ.ค.[0 %" ธ.ค.[0 0,+/ /a,900 19,900 18,900 3,000 
10 ม.ค.[% /% ม.ค.[% 0,+/ /,,900 14,900 13,900 3,000 
31 ม.ค.[% "% ก.พ.[% 0,+/ /,,900 14,900 13,900 3,000 
07 ก.พ.[% /" ก.พ.[% 0,+/ /,,900 14,900 13,900 3,000 
21 ก.พ.[% 0, ก.พ.[% 0,+/ 13,900 13,900 12,900 3,000 
28 ก.พ.[% "0 มี.ค.[% 0,+/ 13,900 13,900 12,900 3,000 
06 มี.ค.[% "a มี.ค.[% 0,+/ /,,900 14,900 13,900 3,000 
13 มี.ค.[% /[ มี.ค.[% 0,+/ 13,900 13,900 12,900 3,000 
20 มี.ค.[% 0% มี.ค.[% 0,+/ /,,900 14,900 13,900 3,000 
0# มี.ค.[% %" มี.ค.[% 0,+/ /%,900 13,900 12,900 3,000 
24 เม.ย.[% 0# เม.ย.[% 0,+/ /0,900 12,900 11,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัdวเครื�องบินชั+นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตัdว 
� ที�พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 0-% ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพกัห้องเดี�ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื+อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ+าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 0" กก.ต่อ / ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวตามรายการ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ/,""",""" บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  
เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ+ามันและภาษีตัdวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ+นก่อนวนัเดินทาง) 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที�จ่าย %%และภาษีมูลค่าเพิ�ม #% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั+งที�เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ Z""บาท/ทริป/ลูกทวัร์ / ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ+าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 4,""" บาท ส่วนที�เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า/4 วนั มิฉะนั+นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 0/ วนั) 

กรณยีกเลกิ: 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง %" วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั+งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิlการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั+งสิ+น 
• ยกเลกิการเดินทาง /4-%" วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 4"%และริบเงินมัดจําทั+งหมด 
• ยกเลกิภายใน /, วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิlการคืนเงินค่าทวัร์ทั+งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั+งสิ+น 

กรณเีจบ็ป่วย: 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั+งนี+ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง # วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิlในการคืนเงินทุกกรณ ี



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เงื�อนไขอื�นๆ : 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิlในการเก็บค่าใช้จ่ายทั+งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที�บริษัทฯกาํหนดไว้(/4 ท่านขึ+นไป)เนื�องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึ+นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิlเลื�อนวันเดินทาง
หรือยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า /" วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี�ท่านต้องออกตัdวภายใน เช่น (ตัdวเครื�องบิน,ตัdวรถทวัร์,ตัdวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั+งก่อนทําการออก
ตัdว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตัdวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ+าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั+งสิ+น 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ 
� บริษัทฯมีสิทธิlในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า [ เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั+น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า [ เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั+งสิ+น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม
แรงงานทั+งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ�งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี+ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั+งสิ+น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี+ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั+งสิ+น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื+อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั+งสิ+น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณทีี�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี�การตรวจคนเข้าเมืองทั+งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิlที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั+งสิ+น 

� ตัdวเครื�องบินเป็นตัdวราคาพเิศษ กรณทีี�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั+งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี+แล้วทั+งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั+งหมด 

� ในกรณขีอง PASSPORT นั+น จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ+า การขีดเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั�งตราปัBมลายการ์ตูน ที�
ไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครั+ง หาก 
ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั+งสิ+น 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั+งสิ+น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั+น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั+งสิ+น 

� กรณ ี“หญงิตั+งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี+อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั+งสิ+น 

� การท่องเที�ยวประเทศเวยีดนามนั+นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยว
ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขดงักล่าวแล้ว 

� อาหารที�ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็
จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัที�ประเทศเวยีดนาม 
• ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 (Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

• โรงแรมในเวยีดนามห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ+าบางโรงแรมแต่ละชั+นจะมีเพยีง
ไม่กี�ห้องซึ�งในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละชั+นและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลฟิต์ซึ�งขึ+นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั+นๆ 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


