
 
  

 

รหัสทัวร BID1901160 
ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห มุยเน ดาลัด 4 วัน 3 คืน (VZ) 
น้ําตกดาลันตา   บานเพี้ยน   การน่ังรถราง Roller Coaster 
ชอปปم�งตลาดไนทบารซา   สวนดอกไมไฮเดรนเยีย   วัดต๊ักลัม 
พระราชวังฤดูรอนบาวได   ลําธารนางฟ�า Fairy Stream 
ทะเลทรายแดง-ขาว   โฮจิมินท 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-นํ้าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช
อปปم�งตลาดราตรีดาลัด    ไ ( - /กลางวัน//เย็น) 

09.00 น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาทเตอรสาย
การเวียดเจ็ทแอร  ประตู3 
Viet Jet Air โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

11.20 น. ออกเดินทางสู ดาลัด โดยเท่ียวบิน VZ 940 
หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่

นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเคร่ืองบินไดใน
คณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัด ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เปนที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย)เดินทางเขาสู
เมืองดาลัดซึ่งเปนเมืองที่ถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหง
ดอกไมเมืองแหงดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก “ ทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยูบนเขา
สูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล เลยไดเปนสถานที่พัก
รอนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเปน 
100 ป แลว ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชม
สถาปตยกรรมแบบทั้งสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศนสน เปนหมูบานที่
เต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เปนเมืองแหงโรแมนติค
เหมาะสําหรับคูรัก หรือทานที่ตองการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ ดาลัด
อากาศจะหนาวตลอดทั้งปโดยเฉพาะ ชวงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัด
เทศกาลดอกไม ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปบางเดือนทานจะเห็นดอก ซากุระที่
เมืองดาลดั 



 
  

 

 ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสูนํ้าตกดาลันตา DATANLA WATERFALL ซึ่งเปนน้ําตกที่ขนาด

ไมใหญมาก แตสวยงามมากเน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆที่
เกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเปนจํานวนมาก 
รอบๆน้ําตกมีเครื่องเลนซึ่งใชธรรมชาติมาเปนสวนประกอบ สนุก
สานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster 
ลงไปชมน้ําตก  ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไมควร
พลาด  จากน้ัน นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) 
บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 
2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจาก
นิยายเร่ืองดัง “Alice in Wonderland” 

 
คํ่า       ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซา 

ของเมืองดาลดั ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เสื้อกันหนาว,
ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผักนานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เปนตน 

ที่พักโรงแรม ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรือ
เทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม 

 
 
 
 



 
  

 

วันที่สอง นั่งกระเชาไฟฟ�า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูรอน-สวนดอกไมไฮเดรนเยีย-หุบ
เขาแหงความรัก Valley of Love -มุยเนไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากน้ัน  นําทานเท่ียวชมพระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค

สุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศ
เวียดนามในยามที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่น่ีนับวาเปน
พระราชวังหลังสุดทายที่สรางขึ้นในสมัยฝร่ังเศสเรืองอํานาจอีกดวย!!นําทาน นั่ง
กระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระทีว่ัดตั๊กลัม 
(Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ�น ภายในวัดตกแตงสวยงามดวย
สวนดอกไม 

 
จากน้ัน นําทานเที่ยวชม สวนดอกไมไฮเดรนเยีย ที่เบงบานอยูเต็มพื้นที่ ซึ่งถือวาสวนไฮ

เดรนเยียแหงน้ีเปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดเปนอยางดี และใหทาน
เพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ชมหุบเขา
แหงความรักValley of Love หุบเขาซึ่งมีวิวทะเลสาบ 
ลอมรอบดวยเนินเขาเตี้ยๆปกคลุมดวยไมสน เปนสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมอีกแหงของเวียดนาม ที่น่ีมีดอกไมเมืองหนาวที่ปลูกจํานวนมาก 
สีสันสวยงาม รวมท้ังมีสวนสัตว รถราง ไวบริการ 



 
  

 

 
 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  ออกเดินทางสูเมือง มุยเน จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทาง
ประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)  
คํ่า       ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

นําทานเขาสูที่พัก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE รีสอรทติดริมทะเล
หรือเทียบเทา 

 
 
วันที่สาม ฟานเทียด(มุยเน)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลําธาร

FAIRYSTREAM-หมูบานชาวประมง FishingVillage โฮจิมินท-ลองเรือชม
ทัศนียภาพแมนํ้าไซงอนยามคํ่าคืนพรอมอาหารเย็น+ชมโชวบนเรือ     ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากน้ัน นําทานชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red 

Sand  Dune) สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู
ใกลชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป�ง 
เนินทรายจะเปลี่ยนรูปรางไปตามแรงลมที่พัดผานมา ชม
และสัมผัส ความยิ่ งใหญ เม็ดทรายละเอียดสีแดง



 
  

 

ของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่ เรียกวาทะเลทรายขาว
ทะเลทรายที่ใหญที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮารา แหงเวียดนาม แถมฟรีคารถจิ๊ฟ
เที่ยวชมทะเลทราย พาชม ลําธารนางฟ�า Fairy Stream ลําธารน้ําสายเล็กๆที่
ไหลลัดเลาะผานโตรกหนาผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลําธารที่ น้ําไหลผานไปมี
ลักษณะเน้ือละเอียดเปนดินสีแดงอมสม ตัดกับเมฆขาว นําทานเที่ยวชม หมูบาน
ชาวประมง Mui Ne Fishing Village เปนการทองเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบ 
ดั้งเดิมของชาวบานที่นี่ ซึ่งจะไดเห็นภาพการตากปลา ตากกุง หรือเรือที่ใชออก
ทะเล  

 
 
เที่ยง          ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู โฮจิมินท ระยะทางประมาณ250 ก.ม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
คํ่า       ไ บริการอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารคํ่าพรอมชมโชวบนเรือ ลองเรือ

ชมความงามของแมนํ้าไซงอน แมน้ําสายหลักของนครโฮจิมินหพรอมขับกลอม
ดวยเสียงเพลงจากนักรองชาวพื้นเมืองชมโชวการแสดงจากสาวเวียดนามใหผอน
คลายสบายอารมณ โดยโชวตางๆจะผลัดเปลีย่นกันไปในแตละวัน เปนภัตตาคาร
ลอยน้ํา ที่อยูบนเรือขนาดใหญ 2-3 ชั้น ใชเวลาลองตามลําแมน้ําไซงอนชม
ทัศนียภาพสองฝم�งที่สวยงามยามค่ําคืน ประมาณ 1 ชั่วโมง 
นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรม 3HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับ 3 ดาว** 

วันที่สี่ โฮจิมินห-จัตุรัสโฮจิมินห-อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห-โบสถนอรธ
เธอดัม-ชอปปم�งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว   กรุงเทพฯ ไ (เชา/กลางวัน**
พิเศษอาหารบุฟเฟ�ตนานาชาต/ิ-)          

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
  

 

นําทาน ชมจัตุรัสโฮจิมินห และ อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินหโบสถนอรธ
เธอดัม อายุกวา100 ปกอสรางแบบNEO-ROMAN นับเปนสถาปตยกรรมท่ี
สมบูรณแบบที่สุดแหงหน่ึงของโฮจิมินหซิต้ีชมความงดงามของสถาปตยกรรม
ตะวันตกปจจบุันใชเปนหอสวดมนตสําหรับผูท่ีเปนคริสตศาสนิกชนเชิญทานถายภาพ
ไวเปนที่ระลึกนําทานชมที่ทําการไปรษณียกลางที่มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบโค
โลเนียลหลังจากน้ันนําทานชอปปم�งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินคาพื้นเมืองเชน รองเทา 
คริสตัล กระเป�า ของท่ีระลึก ส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ มากมาย  

 
เที่ยง           ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ�ต

นานาชาต ิ
บาย   นําทานแวะเยี่ยมชม วัดเทียนฮัว ThienHau Temple เปนวัดจีนที่สําคัญอีกแหง

หน่ึงตั้งอยูในเขตไชนาทาวน เปนที่ประดิษฐานของเทพเจา ซึ่งเปนที่สักการะนับถือ
ของคนเวียดนาม 
สมควรเวลาเดินสู สนามบิน Tan Son Nhat 

17.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน VJ805 
19.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร ดาลัด มุยเน โฮจิมินท 4 วัน 3 คืน บิน VZ 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

03 พ.ค.62 06 พ.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 
10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 



 
  

 

17 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
31 พ.ค.62 03 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
07 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000  
12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000  
09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000  
16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 11,900 11,900 10,900 3,000 

 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 



 
  

 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 



 
  

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 



 
  

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู

มีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 
  

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 
 
 



 
  

 

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

หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสรมิ 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกี่หองซึ่ง ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใช
หลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมี
ลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทาง 
    อยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


