
 

 

รหัสทัวร BID2000602  
ทัวรเวียดนามใต ดาลัก โฮจิมินห มุยเน 4 วัน 3 คนื (FD) 
นํ้าตกดาตนัลา - นั่งรถ ROLLER COASTER - สวนดอกไมเมืองหนาว - นัง่รถมา – จัตรุสั
ลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง – ชอปปم�งตลาดไนทบารซา - โบสถนอรธเธอดัม - ที่ทําการ
ไปรษณียกลาง - ตลาดเบนถัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ • โฮจิมินหซิตี ้• ฟานเทียด(มุยเน) • ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • 
ลําธารนางฟ�าไ (-/กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคานเตอรสายการบิน
ไทยแอรเอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก
แกทุกทาน (รับชุดของแถมที่หัวหนาทัวร ณ วันเดินทางคะ) 

07.30 น. ออกเดินทางสู นครโฮจิมินทโดยเท่ียวบิน FD 656  

 

09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) นําทานเดินทาง
ดวยรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองนครโฮจิมินห 
นําทานออกเดินทางสู มุยเนจังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 
250 ก.ม. (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติ วิถี
ชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบานจะประกอบอาชีพ ทําไร ทําสวน เปนวิถิชีวิตที่เรียบ
งาย สิ่งที่ทานจะไดสัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปดวยจักรยานยนต ในเมืองโฮจิ
มินหซิตี้ที่มีมากที่สุดในโลก ประมาณ 7 ลานคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยู
ในโสตประสาทคุณมิรูลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจากนั้นเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟาน
เทียด หรือเรียกอีก ชื่อวา “มุยเน”บรรยากาศคลาย เกาะชางในเมืองไทย 

เที่ยง           ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากนั้น ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญเม็ดทรายละเอียดสขีาวมองของ ทะเลทรายขาว (White 
Sand Dune) แถมฟรีคารถจ๊ิฟ หรือที่เรียกวาทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญที่สุด
ของเวียดนามหรือ ซาฮารา แหงเวียดนาม  

 
 

น ําท านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่
ทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงมากและอยูใกลชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับ
แป�ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปรางไปตามแรงลมที่พัดผาน เท่ียวชมทะเลทราย พาชม ลํา
ธารนางฟ�า Fairy Stream ลําธารนํ้าสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผานโตรกหนาผาไป



 

 

ยังทะเล ดินในบริเวณลําธารที่นํ้าไหลผานไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเปนดินสีแดงอมสม 
ตัดกับเมฆขาว  

คํ่า        ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 
นําทานเขาสูที่พัก TIENDAT MUINE / BLUE BAY หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
ของมาตรฐานเวียดนาม 

 
 
วันที่สอง ดาลัด • นํ้าตกดาตันลา • นั่งรถ ROLLER COASTER • สวนดอกไมเมืองหนาว 

• นั่งรถมา • จัตุรัสลามเวียน • ทะเลสาบซวนฮวาง • ชอปปم�งตลาดไนทบารซา 
      ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากนั้น  ออกเดินทางสูเมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) ระหวาง

ทางทานจะไดสัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆซึ่งทานจะเห็นไรแกวมังกรไร
กาแฟซึ่งเสนทางที่นําทานไปจะผานเขาหลายลูกเปนเสนทางที่สะดวกสบาย เมื่อ
เดินทางถึง ดาลัด ซึ่งเปนเมืองที่ถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” 
เมืองแหงดอกไม เมืองแหงดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก “ ทานจะไดสัมผัสกับ
บรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับนํ้าทะเล 
เลยไดเปนสถานที่พักรอนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเปน 100 ป 
แลว ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปตยกรรมแบบทั้งสมัยเกาและ
สมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศนสนเปนหมูบานที่เต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสี
เหมือนลูกกวาด เปนเมืองแหงโรแมนติค เหมาะสําหรับคูรัก หรือทานที่ตองการไปพัก
ในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัดอากาศจะหนาวตลอดทั้งปโดยเฉพาะ ชวง



 

 

เดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุก
ป บางเดือนทานจะเห็นดอกซากุระที่เมืองดาลดั  

เที่ยง           ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู นํ้าตกDATANLA ซึ่งเปนนํ้าตกที่ขนาดไมใหญมากแตสวยงาม 
และสนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! ทุกทานจะไดนั่ง ROLLER COASTER ลง
ไปชมนํ้าตกทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไมควรพลาด 

 

 
จากนั้น นําทานเที่ยวชม สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด ตั้งอยูทางทิศใตของทะเลสาบชวนฮ

วางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหงดอกไม ที่นี่จะมี
ดอกไมบานสะพรั่งตลอดป สวนดอกไมเมืองหนาวแหงนี้สรางขึ้นในป พ.ศ. 2409 
เพื ่อใหปรึกษาดานการเกษตรกรทางภาคใต ตอมาไดทําการรวมรวบพรรณไม
มากมายทั้งไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไมพันธุตาง ๆ ซึ่งกลวยไมตัดดอก
จํานวนมากถูกสงออกจากดาลัด นอกจากดอกไม พืชผักเมืองหนาวกอสามารถปลูกได
ดีไมแพกัน ทําใหดาลัดเปนแหลงผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ 



 

 

 

 
จากนั้น นําทานนั่งรถมาชมเมืองดาลัด ณ จัตุรัสลามเวียน ลานคนเดินที ่ม ีพื ้นที ่รวม 

72,000 ตารางเมตร เปนศูนยกลางของวัยรุนหรือจุดนัดพบของคนเวียดนามที่จะมา
ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน จุดเดนของลานแหงนี้คือมีสถาปตยกรรมเดน ๆ 2 อยางคือ 
The Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหงานอยู โดยสรางเปนโดมดอกทานตะวัน 
โดยดานลางจะมีหาง BIG C เปดใหบริการอยู  และโดมที ่สองคือ The Giant  
Artichoke  สรางเปนโดมดอกอารติกโชคซึ ่งเปนดอกไมประจําเมืองดาลัด ซึ่ง
ภายในจะเปนรานกาแฟนารักๆที่มีชื่อวา Doha Café และทานยังสามารถมองเห็น
ทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ไดจากมุมนี้อีกดวย   



 

 

  
 

 
 
 



 

 

 

 
คํ่า       ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  ใหทานไดลิ้มลองไวนแดงเมืองดาลัด ทาน

ละ 1 แกว 
หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซาของเมืองดาลดั ใหทานไดเลือกซื้อ
สินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผักนานา
ชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เปนตน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก KING HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ของ
มาตรฐานเวียดนาม 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม นั่งกระเชา • วัดตั๊กลมั • Crazy house  • พระราชวังฤดูรอน • ทุงดอกไฮเดรน
เยีย • สวนแหงแสงทีด่าลัด • ชอปปم�งตลาดไนทบารซา    
     ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)          

07.00 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระที่
วัดตั ๊กลัม(Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ �น ภายในวัดตกแตง
สวยงามดวยสวนดอกไม  

 

 
จากนั้น  นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House)บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือ

ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศส
โดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” 

 
 



 

 

 

 
จากนั้น นําทานเที่ยวชม พระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค

สุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศ
เวียดนามในยามที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับวาเปน
พระราชวังหลังสุดทายท่ีสรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอํานาจอีกดวย  

เที่ยง           ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเที่ยวชม ทุงดอกไฮเดรนเยีย ที่เบงบานอยูเต็มพื้นที่ ซึ่งถือวาสวนไฮเดรนเยีย
แหงนี้เปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมได
เปนอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย และถายรูป
ชุดชิคกับ บันไดสวรรค ที่เปนจุดยอดนิยมที่นักทองเที่ยวชอบมาถายรูปเช็คอินกันอีก
ดวย 



 

 

 



 

 

 
 
จากนั้น  นําทานชมความสวยงามของ 

ส ว น แ ห  ง แ ส ง ท ี่ ด า ลั ด 
( Lumiere Light Garden)  
ตอนนี้ดาลัดเพิ่งจะปรากฎตัวใน
รูปแบบการแสดงแสงที่ทันสมัย
ที่สุดแหงหนึ่ง Lumiere Dalat 
สวนแหงแสง ไดรูจักที่เปน “หอ
ศิลป� ศูนยรวมความบันเทิง” 
แหงแรกในเวียดนามที่มีพื ้นที่
รวมกวา 2,000 ตารางเมตร 
ผ ู  เ ข  าร  วมสามารถโต ตอบ
โดยตรงและสัมผัสกับกิจกรรมในแตละหองและสามารถบันทึกคลิปหรือถายรูปเปนที่
ระลึก โดยมีหองตางๆ เชน การผจญภัยในจักรวาล ,หองหลอกลวงความจริง, บาน
บอลยักษใหญ , เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับดวยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมาย
ปลายทางที่ไมควรพลาดสําหรับผูมาเยือนเมืองดาลัด 



 

 

 
 

 
เย็น  ไ บริการอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET 

 

 
 

หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซา ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิด 
อาทิ ดอกไม, เส้ือกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผักนานาชนิด, ขนม
พื้นเมือง, กาแฟและชา เปนตน 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก KING HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ของ
มาตรฐานเวียดนามวันที่สี ่  
 
 
 



 

 

วันที่สี่  โฮจิมินห • โบสถนอรธเธอดัม • ที่ทําการไปรษณียกลาง • ตลาดเบนถัน • 
กรุงเทพฯไ (เชา/กลางวัน/เย็น:บั๋นหมี)่          

07.00 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานออกเดินทางกลับสูนครโฮจิมินห โดยรถโคชปรบัอากาศจากดาลดั สูนครโฮจิ
มินท  

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  นําทานชม โบสถนอรธเธอดัม อายุกวา100 ปกอสรางแบบNEO-ROMAN นับเปน

สถาปตยกรรมที่สมบูรณแบบที่สุดแหงหนึ ่งของโฮจิมินหซิตี ้ชมความงดงามของ
สถาปตยกรรมตะวันตกปจจุบันใชเปนหอสวดมนตสําหรับผูท่ีเปนคริสตศาสนิกชนเชิญ
ทานถายภาพไวเป นที ่ระลึก นําทานชมที่ทําการไปรษณียกลางที ่ม ีลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล 

 

 
 



 

 

จากนั้น  นําทานชอปปم�งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินคาพื้นเมืองเชน รองเทา คริสตัล กระเป�า 
ของท่ีระลึกสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ มากมาย  

เย็น ไ บริการขนมปงเวียดนาม ขนมปงบั๋นหมี่นั้น ถือกําเนิดในเวียดนาม แตโดงดังเปน
ที่รู จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศสชาติที ่เคยเปน “เจาเขาครอง” ของ
เวียดนาม ในอดีต บาแก็ตต หรือขนมปงฝรั่งเศส ตนคิดเปนของคนฝรั่งเศสก็จริง แต
คิดขึ้นเพราะใน “อูนิออง อินโดชินัวส” อินโดจีนของฝรั่งเศส เพื่อเปนเสบียงใหกับ
ทหารที่ปฏิบัติหนาที่ในอาณานิคมแหงนี้ ตามคําบอกเลาของ “เอริกา ปเตอรส” นัก
ประวัติศาสตรอาหารระดับดอกเตอรชาวอเมริกัน                                                                                                                             
ไดเวลาสมควรนําทานเดินสู สนามบินTan Son Nhat 

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

........................................................................................ 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห มุยเน ดาลัด 4 วัน 3 คืน บนิ FD 

เริ่มเดินทาง จํานวน ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว 

15 - 18  ม.ค. 
63 

30+1 FD656/FD659 
12,900 12,900 11,900 3,500 

06 - 09 ก.พ. 
63 

30+1 FD656/FD659 
12,900 12,900 11,900 3,500 

13 - 16 ก.พ. 
63 

30+1 FD656/FD659 
11,900 11,900 10,900 3,500 

27 ก.พ. - 01 
มี.ค 63 

30+1 FD656/FD659 
11,900 11,900 10,900 3,500 

05 - 08 ม.ีค. 
63 

30+1 FD656/FD659 
11,900 11,900 10,900 3,500 

12 - 15 มี.ค. 
63 

30+1 FD656/FD659 
9,900 9,900 8,900 3,500 

26 - 29 มี.ค. 
63 

30+1 FD656/FD659 
11,900 11,900 10,900 3,500 



 

 

02 - 05 เม.ย. 
63 

30+1 FD650/FD659 
12,900 12,900 11,900 3,500 

13 - 16 เม.ย. 
63 

**สงกรานต** 

30+1 FD650/FD659 
14,900 14,900 13,900 3,500 

14 - 17 เม.ย. 
63 

**สงกรานต** 

30+1 FD650/FD659 
13,900 13,900 12,900 3,500 

15 - 18 เม.ย. 
63 

**สงกรานต** 

30+1 FD650/FD659 
12,900 12,900 11,900 3,500 

23 - 26 เม.ย. 
63 

30+1 FD650/FD659 
11,900 11,900 10,900 3,500 

07 - 10 พ.ค. 
63 

30+1 FD650/FD659 
11,900 11,900 10,900 3,500 

21 - 24  พ.ค. 
63 

30+1 FD650/FD659 
11,900 11,900 10,900 3,500 

28 - 31  พ.ค. 
63 

30+1 FD650/FD659 
11,900 11,900 10,900 3,500 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม) 



 

 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาบริการนั่งรถจ๊ิบฟรีที่ทะเลทรายมุยเน 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั ้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปน
จริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั ๋วภายใน เชน (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร, ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั ้งกอนทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิ
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมกีารชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายกุ็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

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

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู 

(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)หองพักแตละประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมหีองพักแบบ3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียง
ใหญกับ 1เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่องซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟต
ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 
แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


