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วนัแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี–้อนุสาวรีย์ประธานาธิบดโีฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดมั   ( - /กลางวัน/เย็น) 

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

(FD) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน(รับชุดของแถมท่ีหัวหน้าทัวร์ ณ วนัเดนิทางค่ะ) 
07.30 น. ออกเดินทำงสู่ นครโฮจิมินท์โดยเท่ียวบิน FD 650  

 
 

 
09.15 น. เดินทำงถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่น

ที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) น ำท่ำนเดินทำงดว้ยรถโคช้ปรับอำกำศเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมืองนครโฮจิมินห์ 
จำกนั้น  น ำท่ำน ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม อำยุกว่ำ100 ปีก่อสร้ำงแบบ

NEO-ROMAN นับเป็นสถำปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโฮจิมินห์ซิต้ีชมควำมงดงำมของ
สถำปัตยกรรมตะวนัตกปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ ำหรับผูท่ี้เป็นคริสตศ์ำสนิกชนเชิญท่ำนถ่ำยภำพไวเ้ป็นท่ีระลึก
น ำท่ำนชมที่ท าการไปรษณีย์กลางท่ีมีลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 

 
เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **พเิศษ!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
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น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ มุยเน่จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทำงประมำณ 250 ก.ม. (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 
4 ชม.คร่ึง) ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช้มธรรมชำติ วิถีชีวิตของชำวเวียดนำม ชำวบำ้นจะประกอบอำชีพ ท ำไร่ ท ำสวน 
เป็นวิถิชีวิตท่ีเรียบง่ำย ส่ิงท่ีท่ำนจะไดส้ัมผสัคือ กำรจรำจรท่ีคบัคัง่เตม็ไปดว้ยจกัรยำนยนต ์ในเมืองโฮจิมินห์ซิต้ีท่ีมี
มำกท่ีสุดในโลก ประมำณ 7 ลำ้นคนั ส่ิงแรกท่ีจะติดตรำตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสำทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตร
รถ" หลงัจำกนั้นเม่ือเดินทำงถึงจงัหวดัฟำนเทียด หรือเรียกอีก ช่ือวำ่ “มุยเน่”บรรยำกำศคลำ้ย เกำะชำ้งในเมืองไทย 

ค า่        บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE หรือเทียบเท่ำ ของมำตรฐำนเวียดนำม 

 
 

วนัที่สอง ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลดั  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากน้ัน น ำท่ำนชมควำมงดงำมของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมำกและอยูใ่กล้

ชำยทะเลเมด็ทรำยละเอียดสีแดงละเอียดรำวกบัแป้ง เนินทรำยจะเปล่ียนรูปร่ำงไปตำมแรงลมท่ีพดัผำ่นมำ ชมและ
สัมผสั ควำมยิง่ใหญ่เมด็ทรำยละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียกวำ่ทะเลทรำยขำว
ทะเลทรำยท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนำมหรือ ซำฮำร่ำ แห่งเวียดนำม แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟ เท่ียวชมทะเลทรำย พำชม ล าธาร
นางฟ้า Fairy Stream ล ำธำรน ้ำสำยเลก็ๆท่ีไหลลดัเลำะผำ่นโตรกหนำ้ผำไปยงัทะเล ดินในบริเวณล ำธำรท่ีน ้ำไหล
ผำ่นไปมีลกัษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตดักบัเมฆขำว  
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เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จำกนั้น  ออกเดินทำงสู่เมือง ดาลัด ระยะทำงประมำณ 

180 ก.ม.(ประมำณ 4 ชม.คร่ึง) ระหวำ่งทำงท่ำน
จะไดส้ัมผสับรรยำกำศรอบๆขุนเขำ ไปเร่ือยๆ
ซ่ึงท่ำนจะเห็นไร่แกว้มงักรไร่กำแฟซ่ึงเส้นทำง
ท่ีน ำท่ำนไปจะผ่ำนเขำหลำยลูกเป็นเส้นทำงท่ี
สะดวกสบำย เม่ือเดินทำงถึง ดำลดั ซ่ึงเป็นเมือง
ท่ี ถูกก ล่ ำวขำนว่ ำ เ ป็น เ มืองแ ห่ง  “ปำ รีส
ตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไม้
ผลิ เมืองแห่งควำมรัก “ ท่ำนจะไดส้ัมผสักบับรรยำกำศอนัหนำวเยน็ เพรำะเมืองน้ีอยู่บนเขำสูงถึง 1500 เมตรจำก
ระดบัน ้ ำทะเล เลยไดเ้ป็นสถำนท่ีพกัร้อนของชำวฝร่ังเศส ตั้งแต่สมยัอำณำนิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่ำนจะได้
สัมผสักับธรรมชำติสวยงำมและชมสถำปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่ำและสมยัใหม่ลอ้มรอบด้วยทิวทศัน์สนเป็น
หมู่บำ้นท่ีเต็มไปดว้ยสีสันสวยงำม หลำยหลำกสีเหมือนลูกกวำด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมำะส ำหรับคู่รัก หรือ
ท่ำนท่ีตอ้งกำรไปพกัในเมืองท่ีสงบ บรรยำกำศดีๆ เมืองดำลดัอำกำศจะหนำวตลอดทั้งปีโดยเฉพำะ ช่วงเดือน 
ตุลำคม – มีนำคม และจะมีกำรจดัเทศกำลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวำคมของทุกปี บำงเดือนท่ำนจะเห็นดอกซำกุระท่ี
เมืองดำลดั 

ค า่       บริการอาหารเยน็ที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร   
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า ของมาตรฐานเวยีดนาม 

วนัที่สาม ดาลดั-Crazy house-น า้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดูร้อน-น่ังกระเช้าไฟฟ้า-วดัตั๊กลมั-ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี-ช้อปป้ิง
ตลาดราตรีดาลดั   (เช้า/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จำกนั้น  น ำท่ำนเขำ้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House)บำ้นสไตล์

แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสำวประธำนำธิบดีคนท่ี 
2 ของเวียดนำม ซ่ึงเรียนจบสถำปัตยกรรมมำจำก
ฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดำลใจจำกนิยำยเร่ืองดงั “Alice 

in Wonderland”น ำท่ำนเดินทำงสู่ น ้าตกDATANLA 
ซ่ึงเป็นน ้ ำตกท่ีขนำดไม่ใหญ่มำกแต่สวยงำม และ
สนุกสนานกบักจิกรรมสุดพิเศษ!! ทุกท่านจะได้น่ัง ROLLER COASTER ลงไปชมน ้ำตกท่ำนจะไดรั้บประสบกำรณ์
แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลำด 
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เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จำกนั้น น ำท่ำนเท่ียวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองค์สุดทำ้ยของเวียดนำมประทบัของ

กษตัริยเ์บ๋ำได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทำ้ยของประเทศเวียดนำมในยำมท่ีพระองคเ์สด็จแปรพระรำชฐำนมำ ณ เมืองดำลดั 
ท่ีน่ีนบัว่ำเป็นพระรำชวงัหลงัสุดทำ้ยท่ีสร้ำงข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ ำนำจอีกดว้ย น ำท่ำน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมวิว
ทิวทศัน์เมืองดำลดัจำกมุมสูงและน ำท่ำนไหวพ้ระท่ีวัดตั๊กลัม(Truc Lam)วดัพุทธในนิกำยเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่น 
ภำยในวดัตกแต่งสวยงำมดว้ยสวนดอกไม ้ 

 
น ำท่ำนเท่ียวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี ท่ีเบ่งบำนอยูเ่ตม็พื้นท่ี ซ่ึงถือวำ่สวนไฮเดรนเยยีแห่งน้ีเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวอนัดบั
ตน้ๆท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทำงมำเยี่ยมชมไดเ้ป็นอย่ำงดี และให้ท่ำนเพลิดเพลินเก็บภำพควำมประทบัใจตำม
อธัยำศยั 
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ค า่       บริการอาหารเยน็ที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร 
หลงัอำหำรน ำท่ำน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดำลดั ใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้นำนำชนิด อำทิ ดอกไม,้ เส้ือ
กนัหนำว,ผลไมฤ้ดูหนำวทั้งสดและแหง้, ผกันำนำชนิด, ขนมพื้นเมือง, กำแฟและชำ เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า ของมาตรฐานเวียดนาม 

วนัที่ส่ี  ดาลดั-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ                         (เช้า/กลางวนั/-)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น ำท่ำนออกเดินทำงกลบัสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโคช้ปรับอำกำศจากดาลดั สู่นครโฮจิมินท์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเบนถันตลำดสินคำ้พื้นเมืองเช่น รองเทำ้ คริสตลั กระเป๋ำ ของท่ีระลึกส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่ำง ๆ มำกมำย สมควรเวลำเดินสู่ สนามบนิTan Son Nhat 

21.35 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 659 
23.05 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

ตารางวนัเดนิทางราคาทัวร์เวยีดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลดั 4 วนั 3 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 

26 ต.ค.62 29 ต.ค.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 

01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 

02 พ.ย.62 05 พ.ย.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 

08 พ.ย.62 11 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

09 พ.ย.62 12 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

16 พ.ย.62 19 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
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23 พ.ย.62 26 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

30 พ.ย.62 03 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

06 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 

13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

14 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

21 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 3,500 

28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,900 14,900 3,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดีย่ว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดนิทาง 

✓ ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง) 
✓ ค่าบริการน่ังรถจ๊ิบฟรีท่ีทะเลทรายมุ่ยเน่ 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

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

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดยีวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
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• คณะผู้เดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดนิทาง  ในกรณท่ีีมีผู้เดนิทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือ
ยกเลกิเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดนิทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาท
ของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณท่ีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณท่ีีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
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➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 

➢ การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารท่ีประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

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

Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1
เตียงเสริม 

➢ โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน า้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีง
ไม่กีห้่องซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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