
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร. 



 

วันแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินหซิตี–้อุโมงคกูจี–ลองเรือชมทัศนียภาพแมนํ้าไซงอนยามค่ําคืนพรอมอาหารเย็น+ชมโชวบน

เรือ       ไ ( - /กลางวัน**พิเศษอาหารบุฟเฟตนานาชาติ/เย็น) 

05.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาทเตอรสายการบินนกแอร  ประตู 6 

Nok Air (DD)ปายตอนรับท่ีสนามบิน“เวียดนามจิ๊บจิ๊บ”โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

07.35 น. ออกเดินทางสูนครโฮจิมินห  โดยเท่ียวบิน DD 3210 

หมายเหตุ สายการบินนกแอรมีบริการล็อกท่ีนั่งและ Nok Premium Seat บริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการนั่งแถว

หนาและนั่งติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่ง

ได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเปนไปตามเงือ่นไขสายการ

บิน   

 * ตองการล็อคที่นั่งแถวหนา Nok Premium Seat 

 แถวที่ 30-35 และ 44-45   คาบริการล็อกท่ีนั่ง ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 700 บาท/ทาน 

  ** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ** 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhatนครโฮจิมินห ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) นําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองนครโฮจิ

มินห 

เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟตนานาชาต ิ

นําทานเดินทางสู หมูบานกูจี ชม อุโมงคกูจีอุโมงคของชาวเวียดกงท่ีขุดข้ึนขนาดพอดี 

กับตัวในสมัยท่ีทําสงครามกับทหารเวียดนามใตและกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหาร 

พันธมิตรจากนานาประเทศท่ีชาวเวียดนามจะตองใชชีวิตอยูภายใตอุโมงคน้ี ซ่ึงในอดีต 

เคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยูภายใตอุโมงคน้ีถึง 80,000 คน ในระหวางการเกิดสงคราม 

และยังเคยใชเปนท่ีบัญชาการทางทหารและเปนหลุมหลบภัย ซ่ึงมีความยาวกวา 200 กิโลเมตร 

ค่ํา       ไบริการอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารค่ําพรอมชมโชวบนเรือ ลองเรือชมความงามของแมน้ําไซงอน 

แมนํ้าสายหลักของนครโฮจิมินหพรอมขับกลอมดวยเสียงเพลงจากนักรองชาวพ้ืนเมืองชมโชวการแสดงจาก 

สาวเวียดนามใหผอนคลายสบายอารมณ โดยโชวตางๆจะผลัดเปล่ียนกันไปในแตละวัน  

เปนภัตตาคารลอยนํ้า ท่ีอยูบนเรือขนาดใหญ 2-3 ช้ัน ใชเวลาลองตามลําแมนํ้าไซงอนชม 

ทัศนียภาพสองฝงท่ีสวยงามยามคํ่าคืน ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรมHOANG PHU GIA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** 

 

 

 

 



 

วันที่สอง โฮจิมินห-ฟานเทียด(มุยเน)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลําธาร FAIRYSTREAM ไ (เชา/

กลางวัน/ค่ํา) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานออกเดินทางสู มุยเนจังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ250  

ก.ม. (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.คร่ึง) ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติ วิถีชีวิต 

ของชาวเวียดนาม ชาวบานจะประกอบอาชีพ ทําไร ทําสวน เปนวิถิชีวิตท่ีเรียบงาย ส่ิง 

ท่ีทานจะไดสัมผัสคือ การจราจรท่ีคับค่ังเต็มไปดวยจักรยานยนต ในเมืองโฮจิมินหซิต้ี 

ท่ีมีมาท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 ลานคัน ส่ิงแรกท่ีจะติดตราตรึงใจและคงอยูในโสต 

ประสาทคุณมิรูลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจากน้ันเม่ือเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรือเรียกอีก ช่ือวา “มุยเน”

บรรยากาศคลาย เกาะชางในเมืองไทย 

เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําทานชมความงดงามของทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยูใกล

ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแปง เนินทรายจะเปล่ียนรูปรางไปตามแรงลมท่ีพัดผานมา ชมและ

สัมผัส ความย่ิงใหญเม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียกวาทะเลทราย 

ขาวทะเลทรายท่ีใหญท่ีสุดของเวียดนามหรือ ซาฮารา แหงเวียดนามแถมฟรีคารถจิ๊ฟ 

เท่ียวชมทะเลทราย พาชม ลําธารนางฟา Fairy Stream ลําธารนํ้าสายเล็กๆท่ีไหลลัด 

เลาะผานโตรกหนาผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลําธารท่ีนํ้าไหลผานไปมีลักษณะเน้ือละ 

เอียดเปนดินสีแดงอมสม ตัดกับเมฆขาว  

ค่ํา       บริการอาหารเย็นที่หองอาหาร ณ ภัตตาคาร   

นําทานเขาสูท่ีพัก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEรีสอรทติดริมทะเลหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดรูอน-นั่งกระเชาไฟฟา-วัดตัก๊ลัม-สวนดอกไม-ชอปปงตลาดราตรดีาลัท 

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  



 

ออกเดินทางสูเมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.คร่ึง) ระหวางทางทานจะไดสัมผัสบรรยากาศ

รอบๆขุนเขา ไปเร่ือยๆซ่ึงทานจะเห็นไรแกวมังกรไรกาแฟซ่ึงเสนทางท่ีนําทานไปจะผานเขาหลายลูกเปนเสนทางท่ี

สะดวกสบาย เม่ือ 

เดินทางถึง ดาลัท ซ่ึงเปนเมืองท่ีถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหง 

ดอกไม เมืองแหงดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก “ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาว 

เย็น เพราะเมืองน้ีอยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เลยไดเปนสถานท่ีพักรอน 

ของชาวฝร่ังเศส ต้ังแตสมัยอาณานิคมฝร่ังเศสเปน 100 ป แลว ทานจะไดสัมผัสกับธรรม 

ชาติสวยงามและชมสถาปตยกรรมแบบท้ังสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศนสน 

เปนหมูบานท่ีเต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เปนเมืองแหงโรแมน 

ติค เหมาะสําหรับคูรัก หรือทานท่ีตองการไปพักในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดี  ๆเมืองดาลัท 

อากาศจะหนาวตลอดท้ังปโดยเฉพาะ ชวงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศ 

กาลดอกไม ทุก เๆดือน ธันวาคมของทุกป บางเดือนทานจะเห็นดอกซากุระท่ีเมืองดาลัท 

นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House)บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝมือลูกสาว 

ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแรง 

บันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice inWonderland”เท่ียวชมพระราชวังฤดูรอนบาวได  

(DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาไดจักร 

พรรดิองคสุดทายของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ  

เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับวาเปนพระราชวังหลังสุดทายท่ีสรางข้ึนในสมัยฝร่ังเศสเรืองอํานาจอีก 

ดวย!!นําทาน นั่งกระเชาไฟฟา ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระท่ีวัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัด

พุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุน ภายในวัดตกแตงสวยงามดวยสวนดอกไม 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเท่ียวชม สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด ต้ังอยูทางทิศใตของทะเลสาบชวนฮวาง 

 บนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหงดอกไม ท่ีน่ีจะมีดอกไม 

บานสะพร่ังตลอดป สวนดอกไมเมืองหนาวแหงน้ีสรางข้ึนในป พ.ศ. 2409 เพ่ือใหปรึกษา 

ดานการเกษตรกรทางภาคใต ตอมาไดทําการรวมรวบพรรณไมมากมายท้ังไมดอก ไม 

ประดับ ไมตน และกลวยไมพันธุตาง  ๆซ่ึงกลวยไมตัดดอกจํานวนมากถูกสงออกจาก 

ดาลัด นอกจากดอกไม พืชผักเมืองหนาวกอสามารถปลูกไดดีไมแพกัน ทําใหดาลัดเปนแหลงผลิตพืชผักเมืองหนาวของ

ประเทศ 

ค่ํา       บริการอาหารเย็นที่หองอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทาน ชอปปงตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัท ใหทานไดเลือกซ้ือสินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เส้ือกัน

หนาว,ผลไมฤดูหนาวท้ังสดและแหง, ผักนานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เปนตน 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก VIETSOVPETRO HOTELหรือเทียบเทา 

 



 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ ดาลัท-โฮจิมินห-จัตุรสัโฮจมิินห-อนุสาวรียประธานาธบิดีโฮจิมินห-โบสถนอรธเธอดัม-ชอปปงตลาดเบนถัน–

กรุงเทพฯ                                                                                       ไ (เชา/กลางวัน/-)         

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานออกเดินทางกลับสูนครโฮจิมินห โดยรถโคชปรับอากาศจากดาลัท สูนครโฮจิมินท 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร 

นําทาน ชมจัตุรัสโฮจิมินห และอนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห โบสถนอรธเธอดัม 

อายุกวา100 ปกอสรางแบบNEO-ROMAN นับเปนสถาปตยกรรมท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด 

แหงหน่ึงของโฮจิมินหซิต้ีชมความงดงามของสถาปตยกรรมตะวันตกปจจุบันใชเปนหอ 

สวดมนตสําหรับผูท่ีเปนคริสตศาสนิกชนเชิญทานถายภาพไวเปนท่ีระลึกนําทานชม 

ที่ทําการไปรษณียกลางท่ีมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียลหลังจากน้ันนําทาน 

ชอปปงท่ี ตลาดเบนถัน ตลาดสินคาพ้ืนเมืองเชน รองเทา คริสตัล กระเปา ของท่ีระลึก  

 ส่ิงของเคร่ืองใชตาง  ๆมากมาย สมควรเวลาเดินสู สนามบินTan Son Nhat 

20.45น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่  DD 3219 

22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
........................................................................................ 

 อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวรเวียดนาม โฮจิมินห มุยเน ดาลัท 4 วัน 3 คืน บิน 
DD 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดีย่ว 

1 ก.ย.61 4 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

7 ก.ย.61 10 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

8 ก.ย.61 11 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

14 ก.ย.61 17 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 



 

15 ก.ย.61 18 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

21 ก.ย.61 24 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

22 ก.ย.61 25 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

28 ก.ย.61 1 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

29 ก.ย.61 2 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

5 ต.ค.61 8 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

6 ต.ค.61 9 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

12 ต.ค.61 15 ต.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 ต.ค.61 16 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

19 ต.ค.61 22 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

20 ต.ค.61 23 ต.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 3,500 

26 ต.ค.61 29 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

27 ต.ค.61 30 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500 

2 พ.ย.61 5 พ.ย.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

3 พ.ย.61 6 พ.ย.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

10 พ.ย.61 13 พ.ย.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

16 พ.ย.61 19 พ.ย.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

17 พ.ย.61 20 พ.ย.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

24 พ.ย.61 27 พ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,500 

30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

1 ธ.ค.61 4 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

2 ธ.ค.61 5 ธ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,500 

7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 3,500 

8 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500 

14 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

15 ธ.ค.61 18 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

21 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 



 

22 ธ.ค.61 25 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 3,500 

31 ธ.ค.61 3 ม.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 3,500 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาบริการนั่งรถจิ๊บฟรีที่ทะเลทรายมุยเน 

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)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 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 หองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน 

(Triple  



 

Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตยีงใหญกับ 1

เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกี่

หองซึ่ง 

ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟต

ซึ่งขึน้อยูกับ 

การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง** 
 

 


