
 

 

รหัสทัวร BID1901349 
ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห มุยเน ดาลัด 4 วัน 3 คืน [FD] 
ชมจัตุรัสและอนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห โบสถนอรธเธอดัม และท่ีทําการไปรษณียกลาง 

ชมความงดงามของทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว และชมลําธารนางฟ�า แถมฟรี!! คารถจ๊ีป 

ชมบานเพ้ียน พระราชวังฤดูรอนบาวได และชมสวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด 

ชมน้ําตกดาลันตา สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การน่ังรถราง Roller Coaster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินหซิต้ี–อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห-โบสถนอรธเธอดัม 

 ไ ( - /กลางวัน/เย็น) 
04.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบินไทย

แอรเอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุก
ทาน(รับชุดของแถมท่ีหัวหนาทัวร ณ วันเดินทางคะ) 

07.30 น. ออกเดินทางสู นครโฮจิมินทโดยเท่ียวบิน FD 650  

 
09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถ่ินที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) นําทานเดินทาง
ดวยรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองนครโฮจิมินห 

จากน้ัน  นําทาน ชมจัตุรัสโฮจิมินห และอนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห โบสถนอรธ
เธอดัม อายุกวา100 ปกอสรางแบบNEO-
ROMAN นับเปนสถาปตยกรรมท่ีสมบูรณแบบ
ท่ีสุดแหงหน่ึงของโฮจิมินหซิต้ีชมความงดงาม
ของสถาปตยกรรมตะวันตกปจจุบันใชเปนหอ
สวดมนตสําหรับผูท่ีเปนคริสตศาสนิกชนเชิญทาน
ถายภาพไวเปนที่ระลึกนําทานชมท่ีทําการ
ไปรษณียกลางท่ีมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบโค
โลเนียล 

เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **
พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ 

นําทานออกเดินทางสู มุยเนจังหวัดฟานเทียด 
(PhanThiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใชเวลา



 

 

เดินทางประมาณ 4 ชม.คร่ึง) ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาว
เวียดนาม ชาวบานจะประกอบอาชีพ ทําไร ทําสวน เปนวิถิชีวิตท่ีเรียบงาย ส่ิงท่ี
ทานจะไดสัมผัสคือ การจราจรที่คับค่ังเต็มไปดวยจักรยานยนต ในเมืองโฮจิมินหซิต้ี
ที่มีมากที่สุดในโลก ประมาณ 7 ลานคัน ส่ิงแรกท่ีจะติดตราตรึงใจและคงอยูในโสต
ประสาทคุณมิรูลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจากน้ันเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด 
หรือเรียกอีก ช่ือวา “มุยเน”บรรยากาศคลาย เกาะชางในเมืองไทย 

ค่ํา        ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
นําทานเขาสูท่ีพัก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE หรือเทียบเทา 

 
 
วันท่ีสอง ฟานเทียด(มุยเน)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด ไ (เชา/กลางวัน/

เย็น) 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากน้ัน นําทานชมความงดงามของทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่

ทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยูใกลชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราว
กับแป�ง เนินทรายจะเปล่ียนรูปรางไปตามแรงลมที่พัดผานมา ชมและสัมผัส ความ
ย่ิงใหญเม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่
เรียกวาทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮารา แหง
เวียดนาม แถมฟรีคารถจ๊ิฟ เท่ียวชมทะเลทราย พาชม ลําธารนางฟ�า Fairy 
Stream ลําธารน้ําสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผานโตรกหนาผาไปยังทะเล ดินใน
บริเวณลําธารที่น้ําไหลผานไปมีลักษณะเน้ือละเอียดเปนดินสีแดงอมสม ตัดกับเมฆ
ขาว  



 

 

 
เท่ียง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  ออกเดินทางสูเมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.คร่ึง) 

ระหวางทางทานจะไดสัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเร่ือยๆซ่ึงทานจะเห็นไรแกว
มังกรไรกาแฟซ่ึงเสนทางที่นําทานไปจะผานเขา
หลายลูกเปนเสนทางท่ีสะดวกสบาย เมื่อ
เดินทางถึง ดาลัด ซ่ึงเปนเมืองที่ถูกกลาวขานวา
เปนเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหง
ดอกไม เมืองแหงดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก 
“ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น 
เพราะเมืองน้ีอยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล เลยไดเปนสถานที่พัก
รอนของชาวฝร่ังเศส ต้ังแตสมัยอาณานิคมฝร่ังเศสเปน 100 ป แลว ทานจะได
สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปตยกรรมแบบท้ังสมัยเกาและสมัยใหม
ลอมรอบดวยทิวทัศนสนเปนหมูบานที่เต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสี
เหมือนลูกกวาด เปนเมืองแหงโรแมนติค เหมาะสําหรับคูรัก หรือทานที่ตองการไป
พักในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัดอากาศจะหนาวตลอดท้ังปโดยเฉพาะ 
ชวงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม ทุกๆเดือน ธันวาคม
ของทุกป บางเดือนทานจะเห็นดอกซากุระที่เมืองดาลัด 

ค่ํา       ไบริการอาหารเย็นท่ีหองอาหาร ณ ภัตตาคาร   
สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 

 



 

 

วันท่ีสาม ดาลัด-Crazy house-น้ําตกดาลันตา-พระราชวังฤดูรอน-น่ังกระเชาไฟฟ�า-
วัดต๊ักลัม-ทุงดอกไฮเดรนเยีย-ชอปปم�งตลาดราตรีดาลัด  ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น)          

07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากน้ัน  นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House)บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือ

ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซ่ึง
เรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแรง
บันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice in 
Wonderland”นําทานเดินทางสูน้ําตก
DATANLA ซึ่งเปนน้ําตกที่ขนาดไมใหญมากแต
สวยงาม และสนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! 
ทุกทานจะไดน่ัง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตกทานจะไดรับประสบการณ
แปลกใหมท่ีไมควรพลาด 

 
เท่ียง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเท่ียวชม พระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค

สุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศ
เวียดนามในยามท่ีพระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับวาเปน
พระราชวังหลังสุดทายท่ีสรางข้ึนในสมัยฝร่ังเศสเรืองอํานาจอีกดวย นําทาน น่ัง
กระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระที่วัดต๊ักลัม
(Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ�น ภายในวัดตกแตงสวยงามดวย
สวนดอกไม  



 

 

 
นําทานเท่ียวชม ทุงดอกไฮเดรนเยีย ท่ีเบงบานอยูเต็มพ้ืนที่ ซึ่งถือวาสวนไฮเดรนเยีย
แหงน้ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวอันดับตนๆที่ดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาเย่ียมชมได
เปนอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 
ค่ํา       ไบริการอาหารเย็นท่ีหองอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัท ใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวท้ังสดและแหง, ผัก
นานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เปนตน 
สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 

 



 

 

วันท่ีส่ี  ดาลัด-โฮจิมินห-จัตุรัสโฮจิมินห-ชอปปم�งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ                        
ไ (เชา/กลางวัน/-)          
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานออกเดินทางกลับสูนครโฮจิมินห โดยรถโคชปรับอากาศจากดาลัด สูนครโฮ
จิมินท 

เท่ียง ไบริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานชอปปم�งท่ี ตลาดเบนถันตลาดสินคาพ้ืนเมืองเชน รองเทา คริสตัล 
กระเป�า ของท่ีระลึกส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ มากมาย สมควรเวลาเดินสู สนามบิน
Tan Son Nhat 

21.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินท่ี  FD 659 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

   
อัตราคาบริการ 

ตารางวันเดินทางราคาทัวรเวียดนาม โฮจิมินห มุยเน ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

01 มิ.ย.62 04 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
08 มิ.ย.62 11 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
26 ต.ค.62 29 ต.ค.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 

 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 



 

 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 คาบริการน่ังรถจ๊ิบฟรีที่ทะเลทรายมุยเน 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ท้ังหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรท้ังหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี 



 

 

ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไม
เขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขดังกลาวแลว 



 

 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญ
รสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู 

(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)หองพักแตละประเภทอาจจะ
ไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1
เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบน้ําบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมก่ีหองซ่ึงในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึง
ข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท 
แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


