
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวยีดเจ็ทแอร. 

 



 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ําตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ชอปปงตลาดราตรดีาลัด 

                 ไ ( - /กลางวัน//เย็น) 

08.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคาทเตอรสายการเวียดเจ็ทแอร  ประต3ู 

Viet Jet Air โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

10.20 น. ออกเดินทางสู ดาลัด โดยเท่ียวบิน VZ 940 

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไม

สามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัด ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปน 

ท่ีเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย)เดินทางเขาสูเมืองดาลัด 

ดาลัทซ่ึงเปนเมืองท่ีถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม  

เมืองแหงดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก “ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น  

เพราะเมืองน้ีอยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เลยไดเปนสถานท่ีพักรอนของ 

ชาวฝร่ังเศส ต้ังแตสมัยอาณานิคมฝร่ังเศสเปน 100 ป แลว ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติ 

สวยงามและชมสถาปตยกรรมแบบท้ังสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศนสน  

เปนหมูบานท่ีเต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เปนเมืองแหงโร 

แมนติคเหมาะสําหรับคูรัก หรือทานท่ีตองการไปพักในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดี  ๆดาลัท 

อากาศจะหนาวตลอดท้ังปโดยเฉพาะ ชวงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศ 

กาลดอกไม ทุก เๆดือน ธันวาคมของทุกป บางเดือนทานจะเห็นดอก ซากุระท่ีเมืองดาลัท 

13.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสูน้ําตกดาลันตา DATANLA WATERFALLซ่ึงเปนนํ้าตกท่ีขนาด 

ไมใหญมาก แตสวยงามมากเน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆท่ีเก้ือหนุนทําใหมีนักทอง 

เท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเปนจํานวนมาก รอบๆนํ้าตกมีเคร่ืองเลนซ่ึงใชธรรมชาติมาเปน 

สวนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster 

ลงไปชมนํ้าตก  ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมท่ีไมควรพลาด 

นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) 

บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึง 

เรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice in 

Wonderland” 

ค่ํา       บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารหลังอาหารนําทาน ชอปปงตลาดไนทบารซาของเมือง 

ดาลัท ใหทานไดเลือกซ้ือสินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวท้ังสดและแหง, ผักนานาชนิด, 

ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เปนตน 

ที่พักโรงแรม ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง นั่งกระเชาไฟฟา-วัดตัก๊ลัม-พระราชวังฤดรูอน-สวนดอกไม-หุบเขาแหงความรัก Valley of Love -มุยเน

      ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

จากน้ัน  นําทานเท่ียวชมพระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค 

สุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศเวียด 

นามในยามท่ีพระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับวาเปนพระราชวัง 

หลังสุดทายท่ีสรางข้ึนในสมัยฝร่ังเศสเรืองอํานาจอีกดวย!!นําทาน นั่งกระเชาไฟฟา ชม 

วิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระท่ีวัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธ 

ในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุน ภายในวัดตกแตงสวยงามดวยสวนดอกไม 

จากนั้น นําทานเท่ียวชม สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด ต้ังอยูทางทิศใตของทะเลสาบชวนฮวาง 

 บนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหงดอกไม ท่ีน่ีจะมีดอกไม 

บานสะพร่ังตลอดป สวนดอกไมเมืองหนาวแหงน้ีสรางข้ึนในป พ.ศ. 2409 เพ่ือใหปรึกษา 

ดานการเกษตรกรทางภาคใต ตอมาไดทําการรวมรวบพรรณไมมากมายท้ังไมดอก ไม 

ประดับ ไมตน และกลวยไมพันธุตาง  ๆซ่ึงกลวยไมตัดดอกจํานวนมากถูกสงออกจาก 

ดาลัด นอกจากดอกไม พืชผักเมืองหนาวกอสามารถปลูกไดดีไมแพกัน ทําใหดาลัดเปน 

แหลงผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศชม หุบเขาแหงความรักValley of Love 

หุบเขาซ่ึงมีวิวทะเลสาบ ลอมรอบดวยเนินเขาเต้ียๆปกคลุมดวยไมสน เปนสถานท่ีทอง 

เท่ียวยอดนิยมอีกแหงของเวียดนาม ท่ีน่ีมีดอกไมเมืองหนาวท่ีปลูกจํานวนมาก สีสัน 

สวยงาม รวมท้ังมีสวนสัตว รถราง ไวบริการ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร 

จากน้ัน  ออกเดินทางสูเมือง มุยเนจังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)  

ค่ํา       บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร   

นําทานเขาสูท่ีพัก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEรีสอรทติดริมทะเลหรือเทียบเทา 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม ฟานเทียด(มุยเน)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลําธารFAIRYSTREAM-หมูบานชาวประมงFishingVillage 

                   โฮจิมินท-ลองเรือชมทัศนียภาพแมนํ้าไซงอนยามค่ําคืนพรอมอาหารเย็น+ชมโชวบนเรือ        

 ไ (เชา/กลางวัน/ค่ํา) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

จากนั้น นําทานชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานท่ีทองเท่ียวท่ี 

มีช่ือเสียงมากและอยูใกลชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแปง เนิน 

ทรายจะเปล่ียนรูปรางไปตามแรงลมท่ีพัดผานมา ชมและสัมผัส ความย่ิงใหญเม็ด 

ทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียกวาทะเล 

ทรายขาวทะเลทรายท่ีใหญท่ีสุดของเวียดนามหรือ ซาฮารา แหงเวียดนาม 

แถมฟรีคารถจิ๊ฟเท่ียวชมทะเลทราย พาชม ลําธารนางฟา Fairy Stream ลําธารนํ้า 

สายเล็กๆท่ีไหลลัดเลาะผานโตรกหนาผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลําธารท่ีนํ้าไหลผาน 

ไปมีลักษณะเน้ือละเอียดเปนดินสีแดงอมสม ตัดกับเมฆขาว นําทานเที่ยวชม  

หมูบานชาวประมง Mui Ne Fishing Village เปนการทองเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบ 

ดั้งเดิมของชาวบานที่นี่ ซึ่งจะไดเห็นภาพการตากปลา ตากกุง หรือเรือที่ใชออกทะเล  

เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน  เดินทางสู โฮจิมินท ระยะทางประมาณ250 ก.ม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

ค่ํา       ไบริการอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารค่ําพรอมชมโชวบนเรือ ลองเรือ 

ชมความงามของแมน้ําไซงอน แมนํ้าสายหลักของนครโฮจิมินหพรอมขับกลอมดวย 

เสียงเพลงจากนักรองชาวพ้ืนเมืองชมโชวการแสดงจากสาวเวียดนามใหผอนคลาย 

สบายอารมณ โดยโชวตางๆจะผลัดเปล่ียนกันไปในแตละวัน เปนภัตตาคารลอยนํ้า ท่ี 

อยูบนเรือขนาดใหญ 2-3 ช้ัน ใชเวลาลองตามลําแมนํ้าไซงอนชมทัศนียภาพสองฝงท่ีสวยงามยามคํ่าคืน ประมาณ 1 

ช่ัวโมง 

นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรม3HOANG PHU GIA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** 

 

 

วันที่สี่ โฮจิมินห-จัตุรัสโฮจิมินห-อนุสาวรยีประธานาธิบดโีฮจมิินห-โบสถนอรธเธอดัม-ชอปปงตลาดเบนถัน–วัด

เทียนฮัว 



 
 

                   กรุงเทพฯไ (เชา/กลางวัน**พิเศษอาหารบุฟเฟตนานาชาติ/-)          

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ชมจัตุรัสโฮจิมินห และ อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินหโบสถนอรธเธอดัม 

อายุกวา100 ปกอสรางแบบNEO-ROMAN นับเปนสถาปตยกรรมท่ีสมบูรณแบบท่ีสุดแหงหน่ึง 

ของโฮจิมินหซิต้ีชมความงดงามของสถาปตยกรรมตะวันตกปจจุบันใชเปนหอสวดมนตสําหรับ 

ผูท่ีเปนคริสตศาสนิกชนเชิญทานถายภาพไวเปนท่ีระลึกนําทานชมที่ทําการไปรษณียกลางท่ีมี 

ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียลหลังจากน้ันนําทานชอปปงท่ี ตลาดเบนถันตลาดสินคา 

พ้ืนเมืองเชน รองเทา คริสตัล กระเปา ของท่ีระลึก ส่ิงของเคร่ืองใชตาง  ๆมากมาย  

เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟตนานาชาต ิ

บาย   นําทานแวะเย่ียมชม วัดเทียนฮัวThienHau Temple เปนวัดจีนท่ีสําคัญ 

อีกแหงหน่ึงต้ังอยูในเขตไชนาทาวน เปนท่ีประดิษฐานของเทพเจา ซ่ึงเปนท่ีสัก 

การะนับถือของคนเวียดนาม 

สมควรเวลาเดินสู สนามบิน Tan Son Nhat 

17.15น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VJ805 

18.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
........................................................................................ 

  

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร ดาลัด มุยเน โฮจิมินท 4 วัน 3 คืน บิน VZ 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดีย่ว 

3 ส.ค.61 6 ส.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

11 ส.ค.61 14 ส.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

17 ส.ค.61 20 ส.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

24 ส.ค.61 27 ส.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

31 ส.ค.61 3 ก.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

7 ก.ย.61 10 ก.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

14 ก.ย.61 17 ก.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

21 ก.ย.61 24 ก.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

5 ต.ค.61 8 ต.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 



 
 

13 ต.ค.61 16 ต.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

19 ต.ค.61 22 ต.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

24 ต.ค.61 27 ต.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

27 ต.ค.61 30 ต.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

3 พ.ย.61 6 พ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

10 พ.ย.61 13 พ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

17 พ.ย.61 20 พ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

24 พ.ย.61 27 พ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

5 ธ.ค.61 8 ธ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,000 

9 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

15 ธ.ค.61 18 ธ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,000 

22 ธ.ค.61 25 ธ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,000 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเทีย่วตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 



 
 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

คะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 

วัน มิฉะนั้นถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ

ทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหัน

กอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัท

ฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย

ตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ

ในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาว 



 
 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด

งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ

ในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน

ชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรฐับาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเทีย่ว

ดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิม่ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 



 
 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะ

เปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 

 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple 

Room)  

หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียง

ไมกี่หองซึ่ง 

  ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟต

ซึ่งขึน้อยู 

กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง** 


