
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • ดาลดั • ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี • ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า  (-/กลางวนับนเคร่ือง/เยน็) 
07.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)  

โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองญาตราง โดยเท่ียวบิน PG993 ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 

 
 

 



 

12.05 น. เ ดินทาง ถึ ง  สนามบินก าม รัญ  Cam 

Ranh ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่ เวียดนาม 
เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเขา้สู่เมืองญา
ตราง เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาดอนั
สวยงาม  เ ป็น ท่ีท่ อง เ ท่ี ยวส าคัญของ
เวียดนาม และเป็นศูนย์กลางการเมือง 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และเทคโนโลยี ญา
ตรางมีสภาพภูมิอากาศท่ีดีและสามารถ
ท่อง เ ท่ี ยวได้ เ กื อบทั้ ง ปี  และในด้าน
ประวติัศาสตร์เมืองน้ีเคยเป็นส่วนของอาณาจกัรจามปา ซ่ึงมีหลกัฐานเป็นปราสาทหินแบบจามท่ีหลงเหลืออยู ่

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลดั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานวา่เป็นเมืองแห่ง “ปารีส
ตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก“ ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ 
เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรม
แบบทั้งสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบด้วยทิวทศัน์ เป็นหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือน
ลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติค   

จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี ท่ีเบ่งบานอยูเ่ตม็พื้นท่ี ซ่ึงถือวา่สวนไฮเดรนเยียแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบั
ตน้ๆท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยี่ยมชมไดเ้ป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั 

 
 
จากนั้น  หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือ

กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร แบบ BBQ BUFFET 

 
 
 



 

  
น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม KINGS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานประเทศเวยีดนาม 

วนัทีส่อง นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วดัตัก๊ลมั • Crazy House • น า้ตกดาลนัลา • มุยเน่ • ล าธารนางฟ้า  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมววิทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระท่ีวดัตั๊กลัม (Truc Lam)วดัพุทธใน

นิกายเซน (ZEN)แบบญ่ีปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้  

  



 

จากนั้น  น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House)บา้น
สไตล์แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาว
ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวยีดนาม ซ่ึงเรียนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝร่ัง เศสโดยได้แรง
บัน ด า ล ใ จ จ า ก นิ ย า ย เ ร่ื อ ง ดั ง  “ Alice in 

Wonderland”   จากนั้ น  น าท่ านเดินทาง สู่
น ้าตกดาลันลา (Dalanla Waterfall) ซ่ึงเป็น
น ้ าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมาก
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีเก้ือหนุนท าให้มีนกัท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน ้าตกมีเคร่ือง
เล่นซ่ึงใชธ้รรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การน่ังรถราง Roller Coaster ลงไปชม
น ้าตก   

  
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางท่าน
จะไดช้มธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชีพ ท าไร่ ท าสวน เป็นวิถิชีวิตท่ีเรียบง่าย ส่ิงท่ี
ท่านจะไดส้ัมผสัคือ การจราจรท่ีคบัคัง่เต็มไป
ดว้ยจกัรยานยนต ์ในเมืองโฮจิมินห์ซิต้ีท่ีมีมาก
ท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคนั ส่ิงแรกท่ีจะ
ติดตราตรึงใจและคงอยูใ่นโสตประสาทคุณมิ
รู้ ลืมคือ " เ สียงแตรรถ"  หลังจากนั้ น เ ม่ือ
เดินทางถึงจงัหวดัฟานเทียด หรือเรียกอีก ช่ือ
ว่า  “มุย เน่”บรรยากาศคล้าย  เกาะช้างใน
เมืองไทย  จากนั้ น น าท่านเท่ียวชม  ล าธาร
นางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้ าสายเล็กๆท่ี
ไหลลดัเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยงัทะเล ดิน
ในบริเวณล าธารท่ีน ้าไหลผา่นไปมีลกัษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตดักบัเมฆขาว  

ค ่า        บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู SEA FOOD 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TTC / BLUE BAY หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวยีดนาม 
วนัทีส่าม ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ญาตราง • สวนสนุกวนิเพร์ิล  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากน้ัน ชมและสัมผสั ความยิง่ใหญ่เมด็ทรายละเอียดสีขาวมองของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) แถมฟรีค่ารถจ๊ิฟ 

หรือท่ีเรียกวา่ทะเลทรายขาวทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวยีดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวยีดนาม น าท่านชมความงดงาม
ของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยูใ่กลช้ายทะเลเม็ดทรายละเอียดสี
แดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพดัผา่น  

 
จากนั้น  เดินทางเขา้สู่เมือง ญาตราง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาดอนัสวยงาม เป็นท่ี

ท่องเท่ียวส าคญัของเวียดนาม และเป็นศูนยก์ลางการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพ
ภูมิอากาศท่ีดีและสามารถท่องเท่ียวไดเ้กือบทั้งปี และในดา้นประวติัศาสตร์เมืองน้ีเคยเป็นส่วนของอาณาจกัรจามปา 
ซ่ึงมีหลกัฐานเป็นปราสาทหินแบบจามท่ีหลงเหลืออยู ่

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ 

ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน ้ า  ท่ีมีชายหาดจ าลองให้ไดน้ัง่พกัผ่อนหย่อนใจหรือ
สามารถลงเล่นน ้าได ้สวนสนุกกลางแจง้ท่ีมีเคร่ืองเล่นอนัหวาดเสียวท่ีทนัสมยัไดม้าตรฐานระดบัโลก สวนสนุกใน
ร่ม มีเคร่ืองเล่นท่ีน่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผสัไดท้ั้ง รูป รส กล่ิน เสียง เหมือนท่านไดมี้ส่วนร่วม



 

ในหนงัเลยทีเดียว อีกทั้งยงัมีโซนเกมส์ ท่ีให้ท่านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอดเหรียญได ้และพิพิธภณัฑ์สัตว์
น ้ า ท่ีเป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม จดัแสดงพนัธ์ุสัวต์น ้ าหายากไวก้วา่ 9,000 ชนิด **ส าหรับท่านที่
ต้องการลงเล่นสวนน า้ กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ส าหรับเปียก 1 ชุดค่ะ  

  
 

  
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร LUXURY BUFFET SEAFOOD  และกุ้งมังกร  



 

   

  
 

  
    น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม SEN VIET NHA TRANG 4*หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวของมาตรฐานประเทศเวยีดนาม 

วนัทีส่ี่ ปราสาทโพนคร • กรุงเทพฯ    (เช้า/กลางวนับนเคร่ือง/-) 



 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านสู่ วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพ

นค ร  อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ค ริ ส ต์ ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  2
โบร าณสถ านแ ห่ ง น้ี เ ป็ น อิท ธิพลของ
อาณาจกัรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น 
ลกัษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาด
ใหญ่ โดยสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานเทพสตรี
ภควตี ในอดีตเป็นท่ีบูชาเทพเจ้าในศาสนา
ฮินดู แต่ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นท่ีไหวส้ักการะ
เทพเจา้ของชาวเวยีดนามอยู ่ 

 
 
ไดเ้วลาสมควร เดินทางสู่ สนามบินกามรัญ Cam Ranh เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
12.55 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) เทีย่วบินที ่PG994  

** บริการอาหารบนเคร่ือง**  

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัร์ เวยีดนาม ญาตราง ดาลดั มุยเน่ 4 วนั 3 คืน บิน PG 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

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

28 ก.พ.63 02 ม.ีค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

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

13 ม.ีค.63 16 ม.ีค.63 24+1 15,900 15,900 14,900 3,000 

20 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

27 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 24+1 15,900 15,900 14,900 3,000 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

01 พ.ค.63 04 พ.ค.63 24+1 15,900 15,900 14,900 3,000 



 

03 พ.ค.63 06 พ.ค.63 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

22 พ.ค.63 25 พ.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

12 ม.ิย.63 15 ม.ิย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

26 ม.ิย.63 29 ม.ิย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 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) 
 

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 800บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 



 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วนั) 

กรณยีกเลกิ: 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 30-45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 20 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย: 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน

ที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือ
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

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 Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ทีไ่ม่ใช่
การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎเิส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 



 

 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 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดงักล่าว 
คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 
 

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

 (Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีง
ไม่กีห้่องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 


