
 

 

รหัสทัวร BID2000523 
ทัวรเวียดนาม มหัศจรรย..VIETNAM โฮจิมินห ดาลัด มุยเน ญาตะราง 4วัน 3คืน (FD) 
ญาตราง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - สวนสนุกวินเพิรล - ตลาดญาตะราง - ดาลัด - นั่ง
กระเชาไฟฟ�า - วดัตัก๊ลัม - พระราชวังฤดูรอน - CRAZY HOUSE - ทุงดอกไฮเดรนเยีย -  

มุยเน - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ชมลําธาร FAIRYSTREAM -โฮจมิินห - วดัเทียน
ฮัว - ตลาดเบนถัน   



 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิรล • 
ตลาดญาตะราง ไ (-/กลางวัน/เย็น)  

 
05.00 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน

ไทยแอรเอเชีย ประตู 1 Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก
แกทุกทาน  

07.55 น. ออกเดินทางสู เมืองญาตราง โดยเท่ียวบนิ FD646 (บริการอาหารรอนบนเครื่อง) 
 

 

 



 

 

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินกามรัญ Cam Ranh ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ี
เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย)เดินทางเขาสูเมืองญา
ตราง เปนเมืองชายฝم�งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม 
เปนท่ีทองเที่ยวสําคัญของเวียดนาม และเปน
ศูนยกลางการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
เทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพภูมิอากาศที่ดแีละ
สามารถทองเที่ยวไดเกือบทั้งป และในดาน
ประวติัศาสตรเมืองนี้เคยเปนสวนของอาณาจักร
จามปา ซึ่งมีหลักฐานเปนปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
                จากนั้นนาํทานเท่ียวชม วัดลองเซิน สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเดนของวัดนี้คือ 

พระพุทธรูปสีขาวองคใหญอันสวยงามท่ีตั้งอยูบนเนินเขา ระหวางทางเดินข้ึนไป
สักการะพระพุทธรูปองคใหญนั้น ทานก็จะพบกับพระนอนท่ีแกะสลักจากหินออน และ
ดานบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได อีกทั้งยังเปนโรงเรียนสําหรับ
พระสงฆอีกดวย 

                นําทานสู วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยูในชวงคริสตศตวรรษท่ี 2
โบราณสถานแหงนี้เปนอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเกาแกและโดดเดน 
ลักษณะของปราสาทนั้นจะเปนอิฐแดงขนาดใหญ โดยสรางขึ้นเพ่ือประดิษฐานเทพ
สตรีภควต ีในอดตีเปนที่บูชาเทพเจาในศาสนาฮินดู แตปจจบุันก็ยงัคงเปนที่ไหว
สักการะเทพเจาของชาวเวียดนามอยู 

 

 



 

 

                จากนั้นนาํทานเดินทางสู สวนสนุกวินเพิรล (Vin Pearl Theme Park) เปนสวน
สนุกขนาดใหญและครบวงจรแหงใหม ของ
ประเทศเวียดนาม แบงออกเปน4 โซนใหญๆ 
ทั้งสวนนํ้า  ที่มีชายหาดจําลองใหไดนั่งพักผอน
หยอนใจหรือสามารถลงเลนนํ้าได สวนสนุก
กลางแจงที่มีเครื่องเลนอันหวาดเสียวที่ทันสมัย
ไดมาตรฐานระดับโลก สวนสนุกในรม มีเครื่อง
เลนที่นาสนใจคือ โรงภาพยนตร 5 มิต ิสามารถสัมผัสไดทั้ง รปู รส กลิ่น เสียง 
เหมือนทานไดมีสวนรวมในหนังเลยทีเดียว อีกท้ังยังมีโซนเกมส ท่ีใหทานสามารถ
สนุกสนานกับตูเกมสหยอดเหรียญได และพิพิธภัณฑสัตวนํ้า ท่ีเปนอควาเรียมขนาด
ใหญท่ีสุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุสัวตนํ้าหายากไวกวา 9,000 ชนิด (สําหรับ
ทานที่ตองการลงเลนสวนนํ้า กรุณาเตรียมชุดวายนํ้าสําหรับเปยก 1 ชุดคะ)  
จากนั้น นําทานชอปปم�งตลาดของเมืองญาตราง ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิด 
อาท ิเส้ือผา กระเป�า ชา กาแฟ และของที่ระลึกตางๆ 

 

 
 
ค่ํา ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก SEN VIET PREMIUM / BOINJOUR HOTEL 4*หรือ เทียบเทาระดับ

เดียวกัน ของประเทศเวียดนาม 
 



 

 

วันที่สอง ดาลัด • นั่งกระเชาไฟฟ�า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูรอน • CRAZY HOUSE • 
ทุงดอกไฮเดรนเยีย ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเปนเมืองที่

ถูกกลาวขานวาเปนเมอืงแหง “ปารีส
ตะวันออก” เมืองแหงดอกไม เมืองแหง
ดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก“ ทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศอนัหนาวเย็น เพราะ
เมืองน้ีอยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติ
สวยงามชมสถาปตยกรรมแบบทัง้สมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศน เปน
หมูบานท่ีเต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเปนเมืองแหงโรแมน
ติค จากนั้น นําทานสู รานโอทอป 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                จากนั้นนาํทาน นั่งกระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหว

พระท่ีวัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ�น ภายในวัด
ตกแตงสวยงามดวยสวนดอกไม  นําทานเที่ยวชม พระราชวังฤดูรอนบาวได 
(DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาได
จักรพรรดิองคสุดทายของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองคเสด็จแปรพระราชฐาน
มา ณ เมืองดาลดั ท่ีนีน่ับวาเปนพระราชวังหลังสุดทายที่สรางข้ึนในสมัยฝรั่งเศสเรือง
อํานาจอีกดวย 

 



 

 

                จากนั้นนาํทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House)
บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝมือลูกสาว
ประธานาธิบดีคนที ่2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบ
สถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจาก
นิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”   

                จากนั้นนาํทานเท่ียวชม ทุงดอกไฮเดรนเยีย ที่เบงบาน
อยูเต็มพ้ืนที่ ซึ่งถือวาสวนไฮเดรนเยียแหงน้ีเปนสถานที่
ทองเท่ียวอันดับตนๆที่ดึงดูดนกัทองเท่ียวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดเปนอยางดี และให
ทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 

 
 
ค่ํา       ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
                จากนั้นหลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลดั ใหทานไดเลือก

ซื้อสินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เส้ือกัน
หนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผัก
นานาชนิด, ขนมพ้ืนเมอืง, กาแฟและชา  

                เปนตน 
ที่พัก KINGS HOTEL 3*หรือ เทียบเทาระดับ

เดียวกัน ของประเทศเวียดนาม 



 

 

วันที่สาม มุยเน • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว • ชมลําธาร FAIRYSTREAM  
                ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          

 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
                จากนั้นออกเดินทางสูเมือง มุยเน จังหวดัฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทาง

ประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่

ทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากและอยูใกลชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกบั
แป�ง เนินทรายจะเปล่ียนรูปรางไปตามแรงลมที่พัดผานมา ชมและสัมผัส ความ
ยิ่งใหญเม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ี
เรียกวาทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮารา แหง
เวียดนาม แถมฟรีคารถจ๊ิฟเที่ยวชมทะเลทราย พาชม ลําธารนางฟ�า Fairy 
Stream ลําธารนํ้าสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผานโตรกหนาผาไปยังทะเล ดินในบริเวณ
ลําธารท่ีนํ้าไหลผานไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเปนดินสีแดงอมสม ตดักับเมฆขาว  

 

 
 
ค่ํา       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  
                จากนั้นนาํทานแวะเยี่ยมชม วัดเทียนฮัว ThienHau Temple เปนวดัจีนที่สําคัญอีก

แหงหน่ึงตั้งอยูในเขตไชนาทาวน เปนที่ประดษิฐานของเทพเจา ซึ่งเปนท่ีสักการะนบั
ถือของคนเวียดนาม   หลังจากนั้น นําทานชอปปم�งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินคา
พื้นเมืองเชน รองเทา คริสตัล กระเป�า ของท่ีระลึก ส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ มากมาย 
** บริการขนมปงบั๋นหม่ี Banhmi เปนอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียด
นาม** ไดเวลาสมควรเวลาเดินสู สนามบิน Tan Son Nhat 

21.35 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย Thai Air Asia 
(FD) เท่ียวบินที่ FD659  

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

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



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร เวียดนาม ญาตราง ดาลดั มุยเน โฮจิมินห 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว 
บิน FD 

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

14 ก.พ.63 17 ก.พ.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 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม
ตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ี
ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,
อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทวัร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
กรณียกเลิก: 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยดุนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย: 



 

 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอืน่ๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมผีล
ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 
 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง  
 กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวา
ทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 
 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญ
หายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 
 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไว
ขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra 
Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออกเมือง
ของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่มอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถ
เดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น 
 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไม
เขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขดังกลาวแลว 
 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 
 
 



 

 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน 
 (Triple Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพัก
แบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่องซ่ึงในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง 
หองพักอาจจะไมไดตดิกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่งขึน้อยูกับ
การออกแบบของแตละโรงแรมนัน้ๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถองแท 
แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 

 


