
 

 

รหัสทัวร BID1901161 
ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห ดาลดั มุยเน  ญาตะราง 4 วัน 3 คืน (FD) 
วัดลองเซิน   ปราสาทโพนคร   วัดโพนากา   สวนสนุกวนิเพิรล   วัดต๊ักลัม 
พระราชวังฤดูรอนบาวได   บานเพี้ยน   ทุงดอกไฮเดรนเยีย 
ช็อปปم�งตลาดไนทบารซา   ทะเลทรายแดง-ขาว   วัดเทียนฮัว   ลําธารนางฟ�า 

 

    



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิรล • 

ตลาดญาตราง  ไ (-/กลางวัน/เย็น)  

05.00 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน
ไทยแอรเอเชีย ประตู 1 Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความ
สะดวกแกทุกทาน  

07.55 น. ออกเดินทางสู เมืองญาตราง โดยเท่ียวบนิ FD646 (บริการอาหารรอนบน
เคร่ือง) 

 

 



 

 

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินกามรัญ  Cam 
Ranh ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปน
ที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม 
เท ากับประเทศไทย)เดินทางเข าสู
เมืองญาตราง เปนเมืองชายฝم�งทะเลมี
ชายหาดอันสวยงาม เปนที่ทองเที่ยว
สําคัญของเวียดนาม และเปนศูนยกลาง
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและ
สามารถทองเที่ยวไดเกือบทั้งป และในดานประวัติศาสตรเมืองน้ีเคยเปนสวนของ
อาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเปนปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู 

 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน  นําทานเที่ยวชม วัดลองเซิน สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเดนของวัดน้ีคือ 

พระพุทธรูปสีขาวองคใหญอันสวยงามที่ตั้งอยูบนเนินเขา ระหวางทางเดินขึ้นไป
สักการะพระพุทธรูปองคใหญน้ัน ทานก็จะพบกับพระนอนที่แกะสลักจากหินออน 
และดานบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได อีกทั้งยังเปนโรงเรียน
สําหรับพระสงฆอีกดวย 
นําทานสู วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยูในชวงคริสตศตวรรษที่ 2
โบราณสถานแหงน้ีเปนอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเกาแกและโดดเดน 
ลักษณะของปราสาทน้ันจะเปนอิฐแดงขนาดใหญ โดยสรางขึ้นเพ่ือประดิษฐานเทพ
สตรีภควตี ในอดีตเปนที่บูชาเทพเจาในศาสนาฮินดู แตปจจุบันก็ยังคงเปนที่ไหว
สักการะเทพเจาของชาวเวียดนามอยู 

  



 

 

จากน้ัน  นําทานเดินทางสู สวนสนุกวินเพิรล (Vin Pearl Theme Park) เปนสวนสนุก
ขนาดใหญและครบวงจรแหงใหม ของประเทศเวียดนาม แบงออกเปน4 โซน
ใหญๆ ทั้งสวนน้ํา  ที่มีชายหาดจําลองใหไดน่ังพักผอนหยอนใจหรือสามารถลงเลน
น้ําได สวนสนุกกลางแจงที่มีเครื่องเลนอันหวาดเสียวที่ทันสมัยไดมาตรฐานระดับ
โลก สวนสนุกในรม มีเครื่องเลนที่นาสนใจคือ โรงภาพยนตร 5 มิติ สามารถสัมผัส
ไดทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนทานไดมีสวนรวมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซน
เกมส ที่ใหทานสามารถสนุกสนานกับตูเกมสหยอดเหรียญได และพิพิธภัณฑสัตว
น้ํา ที่เปนอควาเรียมขนาดใหญที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุสัวตน้ําหายากไว
กวา 9 ,000 ชนิด (สํ าหรับ
ทานที่ตองการลงเลนสวนนํ้า 
ก รุณ า เต รี ย ม ชุ ด ว าย นํ้ า
สํ า ห รั บ เป ย ก  1  ชุ ด ค ะ )  
จากน้ัน นําทานชอปปم�งตลาด
ของเมืองญาตราง ใหทานได
เลือกซื้อสินคานานาชนิด อาท ิ
เส้ือผา กระเป�า ชา กาแฟ และ
ของท่ีระลึกตางๆ 
 



 

 

 
คํ่า ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก SEN VIET PREMIUM / BOINJOUR HOTEL 4*หรือ  เที ยบ เท าระดับ

เดียวกัน ของประเทศเวียดนาม 
 
วันที่สอง ดาลัด • นั่งกระเชาไฟฟ�า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูรอน • CRAZY 

HOUSE • ทุงดอกไฮเดรนเยีย   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู  เมืองดาลัด 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) ซึ่งเปนเมืองที่ถูกกลาว
ขานวาเป น เมื องแห ง “ปารีส
ตะวันออก” เมืองแหงดอกไม  
เมืองแหงดอกไมผลิ เมืองแหง
ความรัก“ ทานจะไดสัมผัสกับ



 

 

บรรยากาศอันหนาวเย็น  เพราะเมืองน้ีอยูบน เขาสู งถึ ง 1500 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชมสถาปตยกรรมแบบทั้งสมัย
เกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศน เปนหมูบานที่เต็มไปดวยสีสันสวยงาม 
หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเปนเมืองแหงโรแมนติค จากน้ัน นําทานสู รานโอ
ทอป 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระที่

วัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ�น ภายในวัดตกแตง
สวยงามดวยสวนดอกไม  นําทานเท่ียวชม พระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao 
Dai)ของจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิ
องคสุดทายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ 
เมืองดาลัด ที่น่ีนับวาเปนพระราชวังหลังสุดทายที่สรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรือง
อํานาจอีกดวย 

  
 
 
จากน้ัน นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House)บาน

ส ไต ล แ ป ล ก ๆ ที่ อ อ ก แ บ บ โด ย ฝ มื อ ลู ก ส า ว
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบ
สถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจ
จากนิยายเร่ืองดัง “Alice in Wonderland”   

จากน้ัน  นําทานเที่ยวชม ทุงดอกไฮเดรนเยีย ที่เบงบานอยู
เต็มพื้นที่ ซึ่งถือวาสวนไฮเดรนเยียแหงน้ีเปนสถานที่



 

 

ทองเท่ียวอันดับตนๆที่ดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดเปนอยางดี และ
ใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 

 
คํ่า       ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซา 

ของเมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานา
ชนิด อาทิ ดอกไม, เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาว
ทั้งสดและแหง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, 
กาแฟและชา เปนตน 

ที่พัก KINGS HOTEL 3*หรือ เทียบเทาระดับเดียวกัน ของประเทศเวียดนาม 
 
วันที่สาม มุยเน • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว • ชมลําธาร FAIRYSTREAM 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  



 

 

จากน้ัน ออกเดินทางสูเมือง มุยเน จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 
180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) 

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยูใกลชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราว
กับแป�ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปรางไปตามแรงลมที่พัดผานมา ชมและสัมผัส ความ
ยิ่งใหญเม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือ
ที่เรียกวาทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮารา แหง
เวียดนาม แถมฟรีคารถจิ๊ฟเที่ยวชมทะเลทราย พาชม ลําธารนางฟ�า Fairy 
Stream ลําธารน้ําสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผานโตรกหนาผาไปยังทะเล ดินใน
บริเวณลําธารที่น้ําไหลผานไปมีลักษณะเน้ือละเอียดเปนดินสีแดงอมสม ตัดกับเมฆ
ขาว  

 
คํ่า       ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  TIEN DAT HOTEL 3*หรือ เทียบเทาระดับเดียวกัน ของประเทศเวียดนาม 



 

 

วันที่สี่ โฮจิมินห • วัดเทียนฮวั • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ   ไ (เชา/กลางวัน/-)          

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
  ออกเดินทางสู โฮจิมินท ระยะทางประมาณ 250 ก.ม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 
4 ชม.) 
เที่ยง           ไ บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ�ต ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานแวะเยี่ยมชม วดัเทียนฮัว ThienHau Temple เปนวดัจีนที่สําคัญอีกแหง

หน่ึงตั้งอยูในเขตไชนาทาวน เปนที่ประดิษฐานของเทพเจา ซึ่งเปนที่สักการะนับถือ
ของคนเวียดนาม   หลังจากน้ัน นําทานชอปปم�งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินคา
พื้นเมืองเชน รองเทา คริสตัล กระเป�า ของท่ีระลึก สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ มากมาย 
** บริการขนมปงบั๋นหม่ี Banhmi เปนอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียด
นาม** 

ไดเวลาสมควรเวลาเดินสู สนามบิน Tan Son Nhat 
21.35 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย Thai Air Asia 

(FD) เที่ยวบินที่ FD659  
23.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

********************************************************** 
     

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร เวียดนาม ญาตราง ดาลัด มุยเน โฮจิมินห 4 วนั 3 คืน พัก 

4 ดาว บิน FD 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
22 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 



 

 

25 ธ.ค.62 28 ธ.ค.62 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 25+1 15,900 15,900 14,900 3,000 
29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 3,000 
03 ม.ค.63 06 ม.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
10 ม.ค.63 13 ม.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
17 ม.ค.63 20 ม.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
26 ม.ค.63 29 ม.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
31 ม.ค.63 03 ก.พ.63 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
14 ก.พ.63 17 ก.พ.63 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
28 ก.พ.63 02 มี.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
13 มี.ค.63 16 มี.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
20 มี.ค.63 23 มี.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
27 มี.ค.63 30 มี.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 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 (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

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

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

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

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก: 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย: 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่นๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง  

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการ
เขา-ออกเมืองของทาน ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก



 

 

ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน 
 (Triple Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกีห่องซึ่งในกรณีมาเปนครอบครวัใหญใช
หลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม
มีลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


