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วนัแรก กรุงเทพฯ-ดาลดั-น า้ตกดาลนัตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลดั 
                              ( - /กลางวนั//เยน็) 

09.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู3 
Viet Jet Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.20 น. ออกเดินทางสู่ ดาลดั โดยเท่ียวบิน VZ 940 

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถลอ็กที่น่ังได้ ทีน่ั่งอาจจะไม่ได้น่ังติดกนัและ
ไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuong

ดาลัด  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับ
ประเทศไทย)เดินทางเขา้สู่เมืองดาลัดซ่ึงเป็น
เมืองท่ีถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีส
ตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไมเ้มืองแห่งดอกไม้
ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผสักบั
บรรยากาศอนัหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยู่บน
เขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เลยได้
เป็นสถานท่ีพกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้ งแต่
สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่า
และสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์สน เป็นหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็น
เมืองแห่งโรแมนติคเหมาะส าหรับคู่รัก หรือท่านท่ีตอ้งการไปพกัในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ ดาลดัอากาศจะหนาว
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ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของทุกปีบาง
เดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระท่ีเมืองดาลดั 

  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่น ้าตกดาลันตา DATANLA WATERFALL ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ี

ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีเก้ือหนุนท า
ให้มีนกัท่องเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน ้ าตกมีเคร่ืองเล่น
ซ่ึงใชธ้รรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การน่ัง
รถราง Roller Coaster ลงไปชมน ้าตก  ท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่
ท่ีไม่ควรพลาด  จากนั้น น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตล์
แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี  2 ของเวียดนาม ซ่ึง
เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั 
“Alice in Wonderland” 

 
ค ่า        บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลดั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟ
และชา เป็นตน้ 

ทีพ่กัโรงแรม ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศเวยีดนาม 
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วนัทีส่อง น่ังกระเช้าไฟฟ้า-วดัตั๊กลมั-พระราชวงัฤดูร้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่
 (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น  น าท่านเท่ียวชมพระราชวงัฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวยีดนามประทบัของ

กษตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามท่ีพระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั 
ท่ีน่ีนบัวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสร้างข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!!น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมววิ
ทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระท่ีวดัตั๊กลมั (Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่น 
ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

 
จากน้ัน น าท่านเท่ียวชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ท่ีเบ่งบานอยูเ่ต็มพื้นท่ี ซ่ึงถือ

ว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันดับต้นๆท่ีดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่าน
เพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั ชมหุบเขาแห่งความ
รักValley of Love หุบเขาซ่ึงมีวิวทะเลสาบ ล้อมรอบด้วยเนินเขา
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เต้ียๆปกคลุมดว้ยไมส้น เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งของเวียดนาม ท่ีน่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวท่ีปลูกจ านวน
มาก สีสันสวยงาม รวมทั้งมีสวนสัตว ์รถราง ไวบ้ริการ 

 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  ออกเดินทางสู่เมือง มุ่ยเน่ จงัหวดัฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)  
ค ่า        บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE รีสอร์ทติดริมทะเลหรือเทียบเท่า 

 
 

วนัทีส่าม ฟานเทยีด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมล าธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage 
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                   โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทศันียภาพแม่น า้ไซง่อนยามค ่าคืนพร้อม
อาหารเยน็+ชมโชว์บนเรือ      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากน้ัน น า ท่ า น ช ม ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง  ท ะ เ ล ท ร า ย แ ด ง  ( Red 

Sand  Dune)  สถานท่ีท่องเ ท่ียวท่ี มี ช่ือเสียงมากและอยู่ ใกล้
ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะ
เปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพดัผ่านมา ชมและสัมผสั ความยิ่งใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว 
(White Sand Dune) หรือท่ีเรียกวา่ทะเลทรายขาวทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวยีดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวยีดนาม 
แถมฟรีค่ารถจ๊ิฟเท่ียวชมทะเลทราย พาชม ล าธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้าสายเล็กๆท่ีไหลลดัเลาะผา่นโตรก
หนา้ผาไปยงัทะเล ดินในบริเวณล าธารท่ีน ้ าไหลผา่นไปมีลกัษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตดักบัเมฆขาว น า
ท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมง Mui Ne Fishing Village เป็นการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบ ดั้งเดิมของชาวบ้าน
ทีน่ี่ ซ่ึงจะได้เห็นภาพการตากปลา ตากกุ้ง หรือเรือทีใ่ช้ออกทะเล  

 
 
เทีย่ง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  เดินทางสู่ โฮจิมินท์ ระยะทางประมาณ250 ก.ม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
ค ่า        บริการอาหารเยน็ พเิศษ รับประทานอาหารค ่าพร้อมชมโชว์บนเรือ ล่องเรือชมความงามของแม่น า้ไซง่อน 

แม่น ้าสายหลกัของนครโฮจิมินห์พร้อมขบักล่อมดว้ยเสียงเพลงจากนกัร้องชาวพื้นเมืองชมโชวก์ารแสดงจากสาว
เวยีดนามใหผ้อ่นคลายสบายอารมณ์ โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปล่ียนกนัไปในแต่ละวนั เป็นภตัตาคารลอยน ้า ท่ีอยูบ่น
เรือขนาดใหญ่ 2-3 ชั้น ใชเ้วลาล่องตามล าแม่น ้าไซ่ง่อนชมทศันียภาพสองฝ่ังท่ีสวยงามยามค ่าคืน ประมาณ 1 ชัว่โมง 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั**โรงแรม 3HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว** 
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วนัทีส่ี่ โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน–วดัเทียนฮัว 
                    กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวนั**พเิศษอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ/-)          

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ และ อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายกุวา่100 ปีก่อสร้างแบบ
NEO-ROMAN นบัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโฮจิมินห์ซิต้ีชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมตะวนัตกปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับผูท่ี้เป็นคริสตศ์าสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก
น าท่านชมที่ท าการไปรษณย์ีกลางท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลหลงัจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเบน
ถัน ตลาดสินคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของท่ีระลึก ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ มากมาย  

 
เทีย่ง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **พเิศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ
บ่าย   น าท่านแวะเยีย่มชม วดัเทียนฮวั ThienHau Temple เป็นวดัจีนท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงตั้งอยูใ่นเขตไชน่าทาวน์ เป็นท่ี

ประดิษฐานของเทพเจา้ ซ่ึงเป็นท่ีสักการะนบัถือของคนเวยีดนาม 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบิน Tan Son Nhat 

17.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VJ805 
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

........................................................................................ 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัร์ ดาลดั มุ่ยเน่ โฮจิมินท์ 4 วนั 3 คืน บิน VZ 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     VN003-MAR19-4D3N-VZ-W05 

16 ก.พ.62 19 ก.พ.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

23 ก.พ.62 26 ก.พ.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

02 มี.ค.62 05 มี.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

09 มี.ค.62 12 มี.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

16 มี.ค.62 19 มี.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

23 มี.ค.62 26 มี.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

30 มี.ค.62 02 เม.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
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รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 
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 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอยีดห้องพกัที่ประเทศเวยีดนาม 
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียง
เสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีงไม่กี่
ห้องซ่ึง ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีลฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


