
 
 

 

 

รหสัทวัร BID1903407 
ทัวรเวียดนามใต  โฮจิมินห มุยเน ดาลัด 5วนั 4 คืน [FD] 
• โฮจมิินหซต้ีิ • อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจมินิห • โบสถนอรธเธอดัม-ทะเลทรายขาว•ทะเลทราย
แดง• ชมลําธารFAIRYSTREAM• หมูบานชาวประมงFishingVillage • ตลาดญาตราง-วดัลอง



 
 

 

 

เซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิรล-น้ําตกดาลันตา • พระราชวงัฤดูรอน • น่ังกระเชาไฟฟ�า • 
วัดต๊ักลัม • ทุงดอกไฮเดรนเยีย • ชอปปم�งตลาดราตรดีาลดั-จตุัรัสโฮจมิินห • ชอปปم�งตลาดเบนถัน 

 
วันแรก กรุงเทพฯ • โฮจมิินหซิต้ี • อนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจมิินห • โบสถนอรธเธอดัม ไ (-/

กลางวัน/เย็น) 
04.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบินไทยแอร

เอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน(รับชุด
ของแถมทีห่ัวหนาทัวร ณ วันเดินทางคะ) 

07.30 น. ออกเดินทางสู นครโฮจมิินทโดยเที่ยวบิน FD 650  

 
 

 



 
 

 

 

09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) นําทานเดินทางดวยรถโคช
ปรับอากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองนครโฮจิมินห 

จากน้ัน  นําทาน ชมจัตุรัสโฮจิมินห และอนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห โบสถนอรธเธอดัม อายุ
กวา100 ป กอสรางแบบNEO-ROMAN นับเปนสถาปตยกรรมที่สมบูรณแบบที่สุดแหง
หน่ึงของโฮจิมินหซิต้ีชมความงดงามของสถาปตยกรรมตะวนัตกปจจุบันใชเปนหอสวดมนต
สําหรับผูที่เปนคริสตศาสนิกชนเชิญทานถายภาพไวเปนที่ระลึกนําทานชมที่ทําการไปรษณีย
กลางที่มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล 

 



 
 

 

 

 เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

 **พิเศษ!! อาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
นําทานออกเดินทางสู มุยเนจังหวัด
ฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทาง
ประมาณ 250 ก .ม .  ( ใช  เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชม.คร ึ ่ ง ) 
ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติ 
วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบาน
จะประกอบอาชีพ ทําไร ทําสวน 
เปนวิถิชีวิตที่เรียบงาย สิ่งที่ทานจะไดสัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปดวยจักรยานยนต 
ในเมืองโฮจิมินหซิต้ีที่มีมากที่สุดในโลก ประมาณ 7 ลานคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและ
คงอยูในโสตประสาทคุณมิรูลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจากนั้นเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟาน
เทียด หรือเรียกอีก ช่ือวา “มุยเน”บรรยากาศคลาย เกาะชางในเมืองไทย 

ค่ํา        ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
นําทานเขาสูที่พัก TTC PHAN THIET HOTEL 4* หรือเทียบเทาของมาตรฐานเวียดนาม 

 
วันที่สอง ฟานเทียด(มุยเน) • ทะเลทรายขาว•ทะเลทรายแดง• ชมลําธารFAIRYSTREAM• หมูบาน

ชาวประมงFishingVillage • ญาตราง • ตลาดญาตราง ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากน้ัน นําทานชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่ทองเที่ยวทีม่ี

ช่ือเสียงมากและอยูใกลชายทะเลเมด็ทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป�ง เนินทรายจะ
เปล่ียนรูปรางไปตามแรงลมที่พดัผานมา ชมและสัมผัส ความยิง่ใหญเม็ดทรายละเอียดสี
แดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่เรียกวาทะเลทรายขาวทะเลทรายที่
ใหญที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮารา แหงเวียดนาม แถมฟรีคารถจิ๊ฟ เที่ยวชมทะเลทราย  



 
 

 

 

 
พ า ท  า น ช ม  ล ํ า ธ า ร น า ง ฟ � า  Fairy 
Stream ลําธารนํ้าสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะ
ผานโตรกหนาผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลํา
ธารที่นํ ้าไหลผานไปมีลักษณะเนื ้อละเอียด
เปนดินสีแดงอมสม ตัดกับเมฆขาว จากน้ัน 
น ํ าท  านเท ี ่ ยวชม หม ู  บ  านชาวประมง
MuiNeFishingVillage เปนการทองเที่ยว
ชมวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของชาวบานทีน่ี่ซ่ึงจะได
เห็นภาพการตากปลาตากกุงหรือเรือที่ใชออกทะเล 

เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน  ออกเดินทางสูเมอืง ญาตราง ระยะทางประมาณ 220 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.คร่ึง)เปนเมอืง

ชายฝم�งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เปนที่ทองเที่ยวสําคัญของเวียดนาม และเปนศูนยกลาง
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลย ีญาตรางมีสภาพภูมิอากาศที่ดแีละสามารถ
ทองเที่ยวไดเกือบทั้งป และในดานประวัติศาสตรเมืองน้ีเคยเปนสวนของอาณาจักรจามปา 
ซึ่งมีหลักฐานเปนปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู  จากนั้น นําทานชอปปم�งตลาดของ



 
 

 

 

เมืองญาตรางใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิดอาทิเสื ้อผากระเป�าชากาแฟและของที่
ระลึกตางๆ 

   
ค่ํา       ไบริการอาหารเย็นที่หองอาหาร ณ ภัตตาคาร   

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก SEN VIET HOTEL 4* หรือเทียบเทาของมาตรฐาน
เวียดนาม 

วันที่สาม ญาตราง • วดัลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพริล   
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
โรงแรม 
 นําทานเที่ยวชม วัดลองเซิน สรางขึ้น

เมื ่อ พ.ศ.2429 จุดเดนของวัดนี้คือ 
พระพุทธรูปสีขาวองคใหญอันสวยงาม
ที่ตั้งอยูบนเนินเขา ระหวางทางเดินขึ้น
ไปสักการะพระพุทธรูปองคใหญน้ัน 
ทานก็จะพบกับพระนอนที่แกะสลักจาก
หินออน และดานบนสามารถชมวิวอัน
สวยงามของเมืองญาจางได อีกทั้งยัง
เปนโรงเรียนสําหรับพระสงฆอีกดวย จากนั้น นําทานสู วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพ
นคร อยูในชวงคริสตศตวรรษที่ 2โบราณสถานแหงนี้เปนอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มี
ความเกาแกและโดดเดน ลักษณะของปราสาทนั้นจะเปนอิฐแดงขนาดใหญ โดยสรางขึ้น
เพื่อประดษิฐานเทพสตรภีควตี ในอดีตเปนที่บูชาเทพเจาในศาสนาฮินดู แตปจจบัุนก็ยังคง
เปนที่ไหวสักการะเทพเจาของชาวเวียดนามอยู  



 
 

 

 

 

 
เที่ยง           ไบริการอาหาร

กลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู สวนสนุกวิน

เพิ ร  ล  (Vin Pearl Theme 
Park) เปนสวนสนุกขนาดใหญ
และครบวงจรแหงใหม ของ
ประเทศเวียดนาม แบงออกเปน
4 โซนใหญๆ ทั้งสวนนํ้า  ที่มี
ชายหาดจําลองใหไดน่ังพักผอน
หยอนใจหรือสามารถลงเลนนํ้า
ได สวนสนุกกลางแจงที่มเีคร่ืองเลนอันหวาดเสียวที่ทันสมยัไดมาตรฐานระดับโลก สวนสนุก
ในรม มีเครื่องเลนที่นาสนใจคือ โรงภาพยนตร 5 มิติ สามารถสัมผัสไดทั้ง รูป รส กลิ่น 
เสียง เหมือนทานไดมีสวนรวมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส ที่ใหทานสามารถ



 
 

 

 

สนุกสนานกับตูเกมสหยอดเหรียญได และพิพิธภัณฑสัตวนํ้า ที่เปนอควาเรียมขนาดใหญ
ที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุสัวตนํ ้าหายากไวกวา 9,000 ชนิด **สําหรับทานที่
ตองการลงเลนสวนน้ํา กรุณาเตรียมชุดวายน้ําสําหรับเปยก 1 ชุดคะ  

 
ค่ํา ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก SEN VIET HOTEL 4* หรือเทียบเทาของมาตรฐาน
เวียดนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

วันที่สี ่ ดาลดั • น้ําตกดาลันตา • พระราชวงัฤดูรอน • น่ังกระเชาไฟฟ�า • วดัตัก๊ลมั • ทุงดอกไฮ
เดรนเยีย • ชอปปم�งตลาดราตรีดาลัด ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          

เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
โรงแรม  

จากน้ัน  อ อ ก เ ดิ น ทา ง ส ู  เ ม ื อ ง  ด าลั ด 
ระยะทางประมาณ 180 ก .ม .
(ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหวางทาง
ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศรอบๆ
ขุนเขา ไปเรื ่อยๆซึ่งทานจะเห็นไร
แกวมังกรไรกาแฟซึ่งเสนทางที่นํา
ทานไปจะผานเขาหลายลูกเปน
เสนทางที่สะดวกสบาย เมื่อเดินทาง
ถึง ดาลดั ซึ่งเปนเมืองที่ถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม 
เมืองแหงดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก “ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น 
เพราะเมืองน้ีอยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล เลยไดเปนสถานที่พักรอนของ
ชาวฝร่ังเศส ตั้งแตสมัยอาณานิคมฝร่ังเศสเปน 100 ป แลว ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติ
สวยงามและชมสถาปตยกรรมแบบทั้งสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศนสนเปน
หมูบานที่เต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เปนเมืองแหงโรแมนติค 
เหมาะสําหรับคูรัก หรือทานที่ตองการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัด
อากาศจะหนาวตลอดทั้งปโดยเฉพาะ ชวงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาล
ดอกไม ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกป บางเดือนทานจะเห็นดอกซากุระที่เมืองดาลดั 

เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู นํ ้าตกDATANLA ซึ่งเปนนํ้าตกที่ขนาดไมใหญมากแตสวยงาม และ

สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! ทุกทานจะไดน่ัง ROLLER COASTER ลงไปชมนํ้าตก
ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไมควรพลาด 



 
 

 

 

   
จากน้ัน นําทานเที่ยวชม พระราชวังฤดู

รอนบาวได (DinhBao Dai)
ของจักรพรรดิองคสุดทายของ
เวียดนามประทับของกษัตริย
เบาไดจักรพรรดิองคสุดทาย
ของประเทศเวียดนามในยามที่
พระองคเสด็จแปรพระราชฐาน
มา ณ เมืองดาลัด ที ่นี ่นับวา
เปนพระราชวังหลังสุดทายที่
สรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรือง
อ ํานาจอีกด วย น ําท าน น่ัง
กระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระที่วัดตั๊กลัม(Truc 
Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ�น ภายในวัดตกแตงสวยงามดวยสวนดอกไม  



 
 

 

 

 
นําทานเที่ยวชม ทุงดอกไฮเดรนเยีย ที่เบงบานอยูเต็มพื้นที่ ซึ่งถือวาสวนไฮเดรนเยียแหงน้ี
เปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดเปนอยางดี 
และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้น นําทานเพลิดเพลินช
อปปم�ง ณ รานโอทอป 



 
 

 

 

 
ค่ํา       ไบริการอาหารเย็นทีห่องอาหาร ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซาของเมืองดาลดั ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานา
ชนิด อาท ิดอกไม, เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทัง้สดและแหง, ผกันานาชนิด, ขนม
พื้นเมือง, กาแฟและชา เปนตน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พกั LA SAPINETTE HOTEL 4* หรือเทียบเทาของ
มาตรฐานเวียดนาม 

วันที่หา ดาลดั • โฮจมิินห • จตุัรัสโฮจิมนิห • ชอปปم�งตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ                        
ไ (เชา/กลางวัน/บ๋ันหมี)่          
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานออกเดินทางกลับสูนครโฮจมิินห โดยรถโคชปรับอากาศจากดาลดั สูนครโฮจมิินท 
เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 **แวะถายรูป จตุัรัสโฮจมิินห ** จากน้ัน นําทานชอปปم�งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินคา

พื้นเมืองเชน รองเทา คริสตัล กระเป�า ของที่ระลึกสิง่ของเคร่ืองใชตาง ๆ มากมาย ** 
บริการขนมปงบ๋ันหมี ่Banhmi เปนอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม* 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินTan Son Nhat  
21.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่  FD 659 



 
 

 

 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตารางวันเดินทางราคาทวัรเวียดนาม ญาตราง โฮจมิินห มุยเน ดาลดั 5 วัน 4 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

29 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 34+1 17,900 17,900 16,900 5,500 
30 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 34+1 16,900 16,900 15,900 5,500 
31 ธ.ค.62 04 ม.ค.63 34+1 17,900 17,900 16,900 5,500 

 
อัตราคาบริการรวม 

  ต๋ัวเครือ่งบินช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิม่เงินพกั

หองเด่ียว) 
  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรบั-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
  คาไกดทองถิน่และหัวหนาทวัรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรับ
อุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุ มครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุ มครองโรค
ประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
  คาบริการน่ังรถจิ๊บฟรีที่ทะเลทรายมุยเน 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
  คาทาํหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสาํหรับผูถอืพาสปอรตตางชาติ 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิ

บาร,ซกัรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 
 

 

 

  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประทวง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืงและ
เจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลกูทวัร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหวัหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขบัรถนะคะแตไม
บังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทวัร 
การจองทัวร : 

  กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมดัจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทนัที
กอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มฉิะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั (ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณี

วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคนืเงนิมัดจําโดยไมมเีงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
  ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณี

ใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
ฯ จะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสยีหายตาง 
ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 



 
 

 

 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอ
สงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 

  กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร, ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออก
ต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับ
ในเงื่อนไขดังกลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
  บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึ

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
  หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงค

เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสอืเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ
ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , 
การประทวง,การนัดหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถกูปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั 
ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเทีย่วบาง
รายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตวัแทน
ตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 



 
 

 

 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด
อุบัติเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุด
จากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมอืงทั้งทีก่รุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 

  ต๋ัวเครือ่งบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคนื
เงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอืวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลว
ทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาลทีต่องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรอืตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการ
คืนเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมกีารชํารุด เปยกน้ํา การขดีเขียนรูปตางๆหรือแมกระทั่ง
ตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ 
PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทกุคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออกเมอืงของทาน ทาง
บริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทาํใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตดั
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการ
จองทวัรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่
อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายคุรรภทีชั่ดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษัท
ฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

  การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพือ่เปนการสงเสริม
การทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหตัถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาว
จะตองจายคาทวัรเพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

  อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรบัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอย
จัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  



 
 

 

 

 
รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 

  หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพกัแบบหองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double)และ
หองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)หองพกัแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพกัแบบ3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1เตียงเสริม 

  โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ีขนาดกะทดัรตั และไมมีอางอาบน้ําบาง
โรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกีห่องซึ่งในกรณีมาเปนครอบครวัใหญใชหลายหอง หองพกัอาจจะ
ไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแต
ละโรงแรมน้ันๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 
แลวจึงมดัจําเพือ่ประโยชนของทานเอง** 


