
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี�–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม  � (-/กลางวนั/เยน็) 

*+.-* น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคาร 0 ขาออก ชั�น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 3 Thai 

AirAsia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(รับชุดของแถมที6หัวหน้าทวัร์ ณ วนัเดนิทางค่ะ) 
*:.-* น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินท์โดยเที�ยวบิน FD 656 

 
 

 
*;.0< น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ (เวลา

ท้องถิ6นที6เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) นาํท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนครโฮจิ
มินห์ 

จากนั.น  นาํท่าน ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า100 ปีก่อสร้าง
แบบNEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที�สมบูรณ์แบบที�สุดแห่งหนึ� งของโฮจิมินห์ซิตี.ชมความงดงามของ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

สถาปัตยกรรมตะวนัตกปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์าํหรับผูที้�เป็นคริสตศ์าสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที�
ระลึกนาํท่านชมที6ทาํการไปรษณย์ีกลางที�มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 

 

 
เที6ยง           �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **พเิศษ!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

นําท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.ครึ� ง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชีพ 
ทาํไร่ ทาํสวน เป็นวิถิชีวิตที�เรียบง่าย สิ�งที�ท่านจะไดส้ัมผสัคือ การจราจรที�คบัคั�งเต็มไปดว้ยจกัรยานยนต ์ใน
เมืองโฮจิมินห์ซิตี. ที�มีมากที�สุดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั สิ�งแรกที�จะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาท
คุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลงัจากนั.นเมื�อเดินทางถึงจงัหวดัฟานเทียด หรือเรียกอีก ชื�อว่า “มุยเน่”บรรยากาศ
คลา้ย เกาะชา้งในเมืองไทย 

คํ6า        �บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านเขา้สู่ที�พกั TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE หรือเทียบเท่า ของมาตรฐานเวียดนาม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

วนัที6สอง ฟานเทยีด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลดั � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

*:.** น. �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั�น นาํท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงมากและอยูใ่กล้

ชายทะเลเมด็ทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปลี�ยนรูปร่างไปตามแรงลมที�พดัผา่นมา ชม
และสมัผสั ความยิ�งใหญ่เมด็ทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที�เรียกวา่
ทะเลทรายขาวทะเลทรายที�ใหญ่ที�สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม แถมฟรีค่ารถจิDฟ เที�ยวชม
ทะเลทราย พาชม ลาํธารนางฟ้า Fairy Stream ลาํธารนํ. าสายเลก็ๆที�ไหลลดัเลาะผา่นโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล 
ดินในบริเวณลาํธารที�นํ. าไหลผา่นไปมีลกัษณะเนื.อละเอียดเป็นดินสีแดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
เที6ยง           �บริการอาหารกลางวนั ณ 

ภัตตาคาร 
จากนั.น  ออกเดินทางสู่เมือง ดาลดั ระยะทาง

ประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.
ครึ� ง) ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสั
บรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื�อยๆ
ซึ�งท่านจะเห็นไร่แกว้มงักรไร่กาแฟ
ซึ� งเส้นทางที�นําท่านไปจะผ่านเขา
ห ล า ย ลู ก เ ป็ น เ ส้ น ท า ง ที�
สะดวกสบาย เมื�อเดินทางถึง ดาลดั 
ซึ� งเป็นเมืองที�ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่ง
ความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี. อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจาก
ระดบันํ. าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานที�พกัร้อนของชาวฝรั�งเศส ตั.งแต่สมยัอาณานิคมฝรั�งเศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะ
ไดส้ัมผสักบัธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั.งสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์สนเป็น



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หมู่บา้นที�เต็มไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะสําหรับคู่รัก 
หรือท่านที�ตอ้งการไปพกัในเมืองที�สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลดัอากาศจะหนาวตลอดทั.งปีโดยเฉพาะ ช่วง
เดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก
ซากรุะที�เมืองดาลดั  

คํ6า       �บริการอาหารเยน็ที6ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร   
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทยีบเท่า ของมาตรฐานเวยีดนาม 

วนัที6สาม ดาลดั-Crazy house-นํ�าตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดูร้อน-นั6งกระเช้าไฟฟ้า-วดัตัDกลมั-ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี-ช้อปปิ� ง
ตลาดราตรีดาลดั  � (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

*:.** น. �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั.น  นาํท่านเขา้ชม บ้านเพี�ยน (Crazy House)

บา้นสไตล์แปลกๆที�ออกแบบโดยฝีมือลูก
สาวประธานาธิบดีคนที� 2 ของเวียดนาม ซึ�ง
เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั�งเศสโดย
ไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเรื�องดงั “Alice 

in Wonderland”นาํท่านเดินทางสู่ นํ�าตก
DATANLA ซึ� งเป็นนํ. าตกที�ขนาดไม่ใหญ่
มากแต่สวยงาม และสนุกสนานกบักจิกรรมสุดพเิศษ!! ทุกท่านจะได้นั6ง ROLLER COASTER ลงไปชมนํ.าตกท่าน
จะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ที�ไม่ควรพลาด 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
เที6ยง           �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั.น นาํท่านเที�ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนามประทบัของ

กษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามที�พระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมือง
ดาลดั ที�นี�นับว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยที�สร้างขึ.นในสมยัฝรั�งเศสเรืองอาํนาจอีกดว้ย นาํท่าน นั6งกระเช้า
ไฟฟ้า ชมวิวทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและนําท่านไหวพ้ระที�วัดตัDกลัม(Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน 
(ZEN) แบบญี�ปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
นาํท่านเที�ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที�เบ่งบานอยูเ่ต็มพื.นที� ซึ� งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี. เป็นสถานที�ท่องเที�ยว
อนัดับตน้ๆที�ดึงดูดนักท่องเที�ยวให้เดินทางมาเยี�ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
คํ6า       �บริการอาหารเยน็ที6ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่าน ช้อปปิ� งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั ใหท่้านไดเ้ลือกซื.อสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ 
เสื.อกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั.งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื.นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทยีบเท่า ของมาตรฐานเวยีดนาม 

วนัที6สี6  ดาลดั-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ� งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ                        � (เช้า/กลางวนั/-)          

*:.** น. �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโคช้ปรับอากาศจากดาลดั สู่นครโฮจิมินท์ 

เที6ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั.นนาํท่านชอ้ปปิ. งที� ตลาดเบนถันตลาดสินคา้พื.นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของที�ระลึกสิ�งของ
เครื�องใชต่้าง ๆ มากมาย สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 

30.-< น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที6ยวบินที6  FD 659 
3-.*< น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราค่าบริการและเงื6อนไขรายการท่องเที6ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัร์เวยีดนาม โฮจิมนิห์ มุ่ยเน่ ดาลดั + วนั - คืน บิน FD 

เริ6มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี6ยว 

15 พ.ย.M3 0N พ.ย.M3 -++0 11,900 11,900 10,900 3,500 

22 พ.ย.M3 3< พ.ย.M3 -++0 11,900 11,900 10,900 3,500 

23 พ.ย.M3 3M พ.ย.M3 -++0 11,900 11,900 10,900 3,500 

3; พ.ย.M3 *3 ธ.ค.M3 -++0 12,900 12,900 11,900 3,500 

30 พ.ย.M3 *- ธ.ค.M3 -++0 12,900 12,900 11,900 3,500 

06 ธ.ค.M3 *; ธ.ค.M3 -++0 12,900 12,900 11,900 3,500 

07 ธ.ค.M3 0* ธ.ค.M3 -++0 13,900 13,900 12,900 3,500 

13 ธ.ค.M3 0M ธ.ค.M3 -++0 12,900 12,900 11,900 3,500 

14 ธ.ค.M3 0: ธ.ค.M3 -++0 12,900 12,900 11,900 3,500 

20 ธ.ค.M3 3- ธ.ค.M3 -++0 12,900 12,900 11,900 3,500 

21 ธ.ค.M3 3+ ธ.ค.M3 -++0 12,900 12,900 11,900 3,500 

27 ธ.ค.M3 -* ธ.ค.M3 -++0 13,900 13,900 12,900 3,500 

28 ธ.ค.M3 -0 ธ.ค.M3 -++0 15,900 15,900 14,900 3,500 

09 ม.ค.M- 03 ม.ค.M- -*+0 11,900 11,900 10,900 3,500 

0< ม.ค.M- 0N ม.ค.M- -*+0 12,900 12,900 11,900 3,500 

16 ม.ค.M- 0; ม.ค.M- -*+0 11,900 11,900 10,900 3,500 

06 ก.พ.M- *; ก.พ.M- -*+0 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 ก.พ.M- 0M ก.พ.M- -*+0 11,900 11,900 10,900 3,500 

3: ก.พ.M- *0 มี.ค.M- -*+0 11,900 11,900 10,900 3,500 

*< มี.ค.M- *N มี.ค.M- -*+0 11,900 11,900 10,900 3,500 

12 มี.ค.M- 0< มี.ค.M- -*+0 11,900 11,900 10,900 3,500 

3M มี.ค.M- 3; มี.ค.M- -*+0 11,900 11,900 10,900 3,500 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

02 เม.ย.M- *< เม.ย.M- -*+0 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 เม.ย.M- 0M เม.ย.M- -*+0 14,900 14,900 13,900 3,500 

14 เม.ย.M- 0: เม.ย.M- -*+0 13,900 13,900 12,900 3,500 

15 เม.ย.M- 0N เม.ย.M- -*+0 12,900 12,900 11,900 3,500 

3- เม.ย.M- 3M เม.ย.M- -*+0 11,900 11,900 10,900 3,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

� ตัXวเครื6องบินชั�นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี6ยนแปลงตัXว 
� ที6พกัโรงแรมตามรายการ - คืน พกัห้องละ 3-- ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ6มเงินพกัห้องเดี6ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื�อหรือเปลี6ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที6ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 3* กก.ต่อ 0 ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที6ท่องเที6ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ6นและหัวหน้าทวัร์นําเที6ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ0,***,*** บาท (เป็นไปเงื6อนไขตามกรมธรรม์) 

เงื6อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที6ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ�ามันและภาษีตัXวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ6มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าบริการนั6งรถจิDบฟรีที6ทะเลทรายมุ่ยเน่ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที6จ่าย -%และภาษีมูลค่าเพิ6ม :% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื6องดื6มที6สั6งเพิ6มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที6ไม่ได้ระบุไว้

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

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที6ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที6กรมแรงงานทั�งที6เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ6งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ6น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ N**บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 0 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ6นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
เงื6อนไขการสํารองที6นั6งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา <,*** บาท ส่วนที6เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า 0< วนั มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วนั) 
กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง -* วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื6อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น 

• ยกเลกิการเดินทาง 0< - -* วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ <*% และริบเงินมัดจําทั�งหมด 
• ยกเลกิภายใน 0+ วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั�งสิ�น 

กรณเีจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ6งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื6อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที6ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื6อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง : วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงื6อนไขอื6น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที6บริษัทฯ กําหนดไว้ (0< ท่านขึ�นไป) เนื6องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื6นที6เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที6เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ�นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที6มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ̀ิเลื6อนวันเดินทาง
หรือยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 0* วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที6ท่านต้องออกตัXวภายใน เช่น (ตัXวเครื6องบิน, ตัXวรถทัวร์, ตัXวรถไฟ) กรุณาสอบถามที6เจ้าหน้าที6ทุกครั�งก่อนทําการ
ออกตัXว เนื6องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี6ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัXวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี6ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื6อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ�าเงิน) เดินทางเพื6อการท่องเที6ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น 

รายละเอยีดเพิ6มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธ̀ิในการเปลี6ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี6เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� เที6ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที6ยว สามารถเปลี6ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นสําคญั 

� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า M เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื6อท่องเที6ยว
เท่านั�น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า M เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที6ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที6กรม
แรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ6งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ6งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื6อนไขนี�ในกรณทีี6เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ6งอาจจะปรับเปลี6ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ6งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที6ยว(ซึ6งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื6อนไขนี�ในกรณทีี6เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ6งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที6ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิสิ6งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที6เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที6ยวเองหรือในกรณทีี6กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี6การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที6กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที6ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ̀ิที6จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 

� ตัXวเครื6องบินเป็นตัXวราคาพเิศษ กรณทีี6ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื6อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี6ยนชื6อได้ 

� เมื6อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื6อนไขข้อตกลงต่างๆที6ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

� กรุ๊ปที6เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที6ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที6ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั�งหมด 

� ในกรณขีอง PASSPORT นั�น จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ�า การขีดเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั6งตราปัDมลายการ์ตูน ที6
ไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครั�ง หาก 
ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที6ทาํให้ใบหน้าเปลี6ยนไป ดังนั�น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที6ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ6งเป็นสิ6งที6อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

� กรณ ี“หญงิตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที6ชัดเจน สิ6งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

� การท่องเที6ยวประเทศเวยีดนามนั�นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื6อเป็นการส่งเสริมการท่องเที6ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิ6ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับเงื6อนไขดงักล่าวแล้ว 

� อาหารที6ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็
จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัที6ประเทศเวยีดนาม 
� ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดี6ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple 

Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 
1เตียงเสริม 

� โรงแรมในเวยีดนามห้องที6เป็นห้องเดี6ยวอาจเป็นห้องที6มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ�าบางโรงแรมแต่ละชั�นจะมี
เพยีงไม่กี6ห้องซึ6งในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละชั�นและบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีลฟิต์ซึ6งขึ�นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื6อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจาํเพื6อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 


