
 

 

รหัสทัวร BID1901349 
ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห  มุยเน  ดาลัด 4 วัน 3 คืน (FD) 
ชมจัตุรัสและอนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห   โบสถนอรธเธอดัม 
ชมความงดงามของทะเลทรายแดง   ทะเลทรายขาว   ลําธารนางฟ�า 
แถมฟรี!! คารถจ๊ีป   บานเพ้ียน   พระราชวังฤดูรอนบาวได 
สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด   น้ําตกดาลันตา   สนุกสนานกับกจิกรรมสุด 
พิเศษ!! การน่ังรถราง Roller Coaster 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินหซิต้ี–อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห-โบสถนอรธเธอดัม 

 ไ ( - /กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบิน
ไทยแอรเอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวกแกทุกทาน(รับชุดของแถมที่หัวหนาทัวร ณ วันเดินทางคะ) 

07.30 น. ออกเดินทางสู นครโฮจิมินทโดยเท่ียวบิน FD 650  

 

09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) นําทาน
เดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองนครโฮจิมินห 



 

 

จากน้ัน  นําทาน ชมจัตุรัสโฮจิมินห และอนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห โบสถนอรธ
เธอดัม อายุกวา100 ปกอสรางแบบNEO-ROMAN นับเปนสถาปตยกรรมท่ี
สมบูรณแบบที่สุดแหงหน่ึงของโฮจิมินหซิต้ีชมความงดงามของสถาปตยกรรม
ตะวันตกปจจุบันใชเปนหอสวดมนตสําหรับผู ท่ีเปนคริสตศาสนิกชนเชิญทาน
ถ ายภาพไว เป น ท่ีระลึกนําท านชมที่ ทํ าการไปรษณี ยกลางที่ มี ลักษณ ะ
สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล 

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

นานาชาติ 
นําทานออกเดินทางสู มุยเนจังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 
250 ก.ม. (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.คร่ึง) ระหวางทางทานจะไดชม
ธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบานจะประกอบอาชีพ ทําไร ทําสวน เปน
วิถิชีวิต ท่ีเรียบงาย ส่ิงท่ีทานจะได สัมผัสคือ การจราจรที่ คับค่ังเต็มไปดวย
จักรยานยนต ในเมืองโฮจิมินหซิต้ีท่ีมีมากท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 ลานคัน ส่ิงแรก
ที่จะติดตราตรึงใจและคงอยูในโสตประสาทคุณมิรูลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจาก
น้ันเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรือเรียกอีก ช่ือวา “มุยเน”บรรยากาศคลาย 
เกาะชางในเมืองไทย 

ค่ํา        ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
นําทานเขาสูท่ีพัก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE หรือเทียบเทา ของ
มาตรฐานเวียดนาม 



 

 

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

07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากน้ัน นําทานชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่

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

 



 

 

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

ระหวางทางทานจะไดสัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเร่ือยๆซ่ึงทานจะเห็นไรแกว
มังกรไรกาแฟซ่ึงเสนทางที่นําทานไปจะผานเขาหลายลูกเปนเสนทางที่สะดวกสบาย 
เมื่ อเดินทางถึง ดาลัด ซ่ึงเปนเมืองที่ ถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง “ปารีส
ตะวันออก” เมืองแหง
ด อ ก ไม  เ มื อ ง แ ห ง
ดอกไมผลิ เมืองแห ง
ความรัก “ ทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศอัน
หนาวเย็น เพราะเมืองน้ี
อยูบนเขาสูงถึง 1500 
เมตรจากระดับน้ําทะเล 
เลยไดเปนสถานที่ พัก



 

 

รอนของชาวฝร่ังเศส ต้ังแตสมัยอาณานิคมฝร่ังเศสเปน 100 ป แลว ทานจะได
สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปตยกรรมแบบท้ังสมัยเกาและสมัยใหม
ลอมรอบดวยทิวทัศนสนเปนหมูบานที่ เต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสี
เหมือนลูกกวาด เปนเมืองแหงโรแมนติค เหมาะสําหรับคูรัก หรือทานที่ตองการไป
พักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัดอากาศจะหนาวตลอดทั้งปโดยเฉพาะ 
ชวงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม ทุกๆเดือน ธันวาคม
ของทุกป บางเดือนทานจะเห็นดอกซากุระที่เมืองดาลัด 

ค่ํา       ไบริการอาหารเย็นท่ีหองอาหาร ณ ภัตตาคาร   
สมควรแกเวลานําทานเขาที่ พัก VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเทา 
ของมาตรฐานเวียดนาม 

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) บ า น
สไตลแปลกๆท่ีออกแบบ
โ ด ย ฝ มื อ ลู ก ส า ว
ประธานาธิ บ ดีคนที่  2 
ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบ
สถาป ตยกรรมมาจาก
ฝร่ังเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice in Wonderland”นําทาน
เดินทางสู น้ําตกDATANLA ซ่ึงเปนน้ําตกที่ขนาดไมใหญมากแตสวยงาม และ
สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! ทุกทานจะไดน่ัง ROLLER COASTER ลง
ไปชมน้ําตกทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไมควรพลาด 



 

 

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

สุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศ
เวียดนามในยามท่ีพระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับวาเปน
พระราชวังหลังสุดทายที่สรางข้ึนในสมัยฝรั่งเศสเรืองอํานาจอีกดวย นําทาน น่ัง
กระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระที่วัดต๊ักลัม
(Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ�น ภายในวัดตกแตงสวยงาม
ดวยสวนดอกไม  

  
นําทานเที่ยวชม ทุงดอกไฮเดรนเยีย ท่ีเบงบานอยูเต็มพ้ืนที่ ซ่ึงถือวาสวนไฮเดรน
เยียแหงน้ีเปนสถานท่ีทองเที่ยวอันดับตนๆท่ีดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเย่ียม
ชมไดเปนอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 



 

 

 
ค่ํา       ไบริการอาหารเย็นท่ีหองอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซื้อ
สินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวท้ังสดและแหง, ผัก
นานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เปนตน 
สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเทา 
ของมาตรฐานเวียดนาม 

วันท่ีส่ี  ดาลัด-โฮจิมินห-จัตุรัสโฮจิมินห-ชอปปم�งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ                         
           ไ (เชา/กลางวัน/-)          

07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานออกเดินทางกลับสูนครโฮจิมินห โดยรถโคชปรับอากาศจากดาลัด สูนคร
โฮจิมินท 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร 



 

 

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

21.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี  FD 659 

23.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
........................................................................................ 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

 
ตารางวันเดินทางราคาทัวรเวียดนาม โฮจิมินห มุยเน ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

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 12,900 12,900 11,900 3,500 
09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 
26 ต.ค.62 29 ต.ค.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 
01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 
02 พ.ย.62 05 พ.ย.62 34+1 11,900 11,900 10,900 3,500 
08 พ.ย.62 11 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
09 พ.ย.62 12 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
16 พ.ย.62 19 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
23 พ.ย.62 26 พ.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
30 พ.ย.62 03 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 



 

 

06 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 3,500 
13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
14 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 
21 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 3,500 

 
 
 
 

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

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง) 

 คาบริการน่ังรถจ๊ิบฟรีที่ทะเลทรายมุยเน 
 



 

 

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

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ี
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

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

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ี

เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 



 

 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎเิส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ัง
จากไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 



 

 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆท่ี
ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 การทองเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปน
การสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 
 
 



 

 

รายละเอียดหองพักท่ีประเทศเวียดนาม 
 หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู 

(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)หองพักแตละประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียง
ใหญกับ 1เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบน้ําบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมก่ีหองซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใช
หลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะ
ไมมีลิฟตซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท 
แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


