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โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย. 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม ( - /กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอรส์ายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 2 Thai 

AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(รับชุดของแถมที่หัวหน้าทัวร์ ณ วันเดนิทางคะ่) 

07.55น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินท์โดยเท่ียวบิน FD 650  

หมายเหต ุ สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seatบริการส าหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการนั่ง
แถวหน้าและนั่งตดิกันหรือเลือกที่นั่งได้ เนือ่งจากตั๋วเครื่องบนิของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่
สามารถล็อกที่นัง่ได้ ทีน่ั่งอาจจะไม่ได้นัง่ตดิกันในคณะ ซึ่งเปน็ไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณีต้องการล็อกที่นั่งไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว  
 * ต้องการล็อคที่นั่งแถวหน้า Hot Seat  

 แถวที่ 1    ค่าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวที่ 2-5  ค่าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน 
 แถวที่ 6-8  ค่าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั้งก่อนท าการจองค่ะ** 

09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhatนครโฮจมิินห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) น าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
นครโฮจิมินห์ 

จากน้ัน  น าท่าน ชมจัตุรสัโฮจิมนิห์ และอนสุาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 
โบสถ์นอร์ธเธอดัม 

อายุกว่า100 ปกี่อสร้างแบบNEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่
สมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโฮจิมินห์ซิต้ีชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์ส าหรับผู้ท่ีเป็น
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คริสต์ศาสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลึกน าท่านชมที่ท าการไปรษณีย์กลางท่ีมีลักษณะสถาปัตยกรรม
แบบโคโลเนียล 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
น าท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่จังหวดัฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ250  
ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถชีีวิต 
ของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ท าไร่ ท าสวน เป็นวิถิชีวิตท่ีเรียบง่าย ส่ิง 
ท่ีท่านจะได้สัมผัสคือ การจราจรท่ีคับค่ังเต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิต้ี 
ท่ีมีมาท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน ส่ิงแรกท่ีจะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสต 
ประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจากน้ันเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรือเรียกอีก ชื่อว่า “มุยเน่”
บรรยากาศคล้าย เกาะช้างในเมืองไทย 

ค่ า        บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด  (เชา้/กลางวัน/ค่ า) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น น าท่านชมความงดงามของทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้

ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพัดผ่านมา ชมและ
สัมผัส ความยิ่งใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียกว่าทะเล 
ทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ท่ีสุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม 
แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟเท่ียวชมทะเลทราย พาชม ล าธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน้ า 
สายเล็กๆท่ีไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณล าธารท่ีน้ าไหลผ่าน 
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ไปมีลักษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว  
เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  ออกเดินทางสู่เมือง ดาลดั ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส

บรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเร่ือยๆซึ่งท่านจะเห็นไร่แก้วมังกรไร่กาแฟซึ่งเส้นทางท่ีน าท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็น
เส้นทางท่ีสะดวกสบาย เมื่อ 
เดินทางถึง ดาลัท ซึ่งเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมอืงแห่ง 
ดอกไม้ เมอืงแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาว 
เย็น เพราะเมืองน้ีอยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ าทะเล เลยได้เป็นสถานท่ีพักร้อน 
ของชาวฝรั่งเศส ต้ังแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรม 
ชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบท้ังสมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน 
เป็นหมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมน 
ติค เหมาะส าหรับคู่รัก หรือท่านท่ีต้องการไปพักในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัท 
อากาศจะหนาวตลอดท้ังปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศ 
กาลดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกป ีบางเดือนท่านจะเห็นดอกซากุระที่เมืองดาลัท 

ค่ า       บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร   
สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก VIETSOVPETRO HOTELหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่สาม ดาลัท-Crazy house-น้ าตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้
อปป้ิงตลาดราตรีดาลัท (เช้า/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากน้ัน  น าท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือ 
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ลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่ง 
เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”น าท่านเดิน 
ทางสู่น้ าตกDATANLAซึ่งเป็นน้ าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงาม และสนุกสนาน 

กับกิจกรรมสุดพิเศษ!! ทุกท่านจะได้นัง่ ROLLER COASTER ลงไปชมน้ าตกท่าน 
จะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและน าท่านไหว้พระท่ีวัดตั๊กลัม 

(Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วย 
สวนดอกไม้น าท่านเท่ียวชม สวนดอกไม้เมอืงหนาวดาลัด ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของทะเล 
สาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอก 
ไม้ ท่ีน่ีจะมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดปี สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี  
พ.ศ. 2409 เพื่อให้ปรึกษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ท าการรวมรวบพรรณ 
ไม้มากมายท้ังไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอก 
จ านวนมากถูกส่งออกจากดาลัด นอกจากดอกไม้ พืชผักเมืองหนาวกอ้สามารถปลูกได้ดีไม่แพ้กนั ท าให้ดาลัดเป็น
แหล่งผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศเท่ียวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได ๋(DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค์สุดท้าย
ของเวียดนามประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองค์เสด็จแปร
พระราชฐานมา ณ  
เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายท่ีสร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอ านาจอีกด้วย 

ค่ า       บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารน าท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, 
เส้ือกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวท้ังสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก VIETSOVPETRO HOTELหรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่  ดาลัท-โฮจิมินห-์จัตรุัสโฮจิมินห์-ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ                         (เชา้/
กลางวัน/-)          
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07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศจาก
ดาลัท สู่นครโฮจมิินท ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านช้อปปิ้งท่ี ตลาดเบนถันตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า 
คริสตัล กระเป๋า ของท่ีระลึกส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 

21.35 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 659 

23.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
........................................................................................ 

 
 

 อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวรเ์วียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ดาลัท 4 วัน 3 
คืน บิน FD 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเด่ียว 

9 พ.ย.61 12 พ.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

16 พ.ย.61 19 พ.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

23 พ.ย.61 26 พ.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

8 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

14 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

21 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

28 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

29 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24 16,900 16,900 15,900 3,500 
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30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

31 ธ.ค.61 3 ม.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

4 ม.ค.62 7 ม.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

11 ม.ค.62 14 ม.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

18 ม.ค.62 21 ม.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

25 ม.ค.62 28 ม.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

16 ก.พ.61 19 ก.พ.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

22 ก.พ.61 25 ก.พ.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 
✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงนิพักห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวรน์ าเที่ยวตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปน็ไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
✓ ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าบริการนั่งรถจิ๊บฟรีที่ทะเลทรายมุ่ยเน ่

อัตราคา่บรกิารไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนดัหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงัคับทิปค่ะ) 
 

เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 
1.กรุณาจองทัวรล์่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า15 วัน มิฉะนัน้ถือ 
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขตัฤกษ ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงนิมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยัง 
คณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดนิทางได้ตามความเปน็จรงิ ในกรณีเจ็บป่วย
กะทันหนัก่อนล่วงหน้า 
เพียง 7 วันท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดนิทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทัต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆที ่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง 
โดยทางบริษทัฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ 10 วันก่อนการเดินทาง 
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6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจง้ให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทัฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบนิมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
7.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงนิ)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บรษิัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลือ
ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวสิัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ได้เกิด
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวิสัย ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบรษิัททวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ 
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➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อได ้

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษิัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือคา่ทัวร์ทั้งหมด 

➢ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่าย
ค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ
อาหารทะเลก็จะเปน็ขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดห้องพักท่ีประเทศเวียดนาม 
➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน 
(Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มหี้องพักแบบ3 ท่าน อาจจะได้เปน็ 1
เตียงใหญ่กับ 1เตียงเสรมิ 

➢ โรงแรมในเวียดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ าบางโรงแรมแตล่ะชัน้จะมี
เพียงไม่ก่ีห้องซึง่ 

ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบางโรงแรม
อาจจะไมม่ีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของ
ท่านเอง** 

 

 


