
 

 

รหัสทัวร BID2000610 
ทัวรเวียดนามใต ญาตราง ดาลดั มุยเน 4 วัน 3 คนื (PG)  
นั่งกระเชาไฟฟ�า - วัดตั๊กลัม - Crazy House - นํ้าตกดาลันลา - มุยเน - ลําธารนางฟ�า
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - สวนสนุกวนิเพิรล – ปราสาทโพนคร 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • ดาลัด • ทุงดอกไฮเดรนเยีย • ชอปปم�งตลาดไนทบารซา ไ 
(-/กลางวันบนเคร่ือง/เย็น) 

07.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคานเตอร F สายการบินบางกอก
แอรเวย Bangkok Airway (PG)  โดยมเีจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

10.20 น. ออกเดินทางสู เมืองญาตราง โดยเท่ียวบิน PG993 ** บริการอาหารบนเครื่อง** 

 

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินกามรัญ Cam Ranh ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เร ียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่
เวียดนาม เทากับประเทศไทย)
เดินทางเขาสูเมืองญาตราง เปน
เมืองชายฝ งทะเลมีชายหาดอัน�م
สวยงาม เปนที่ทองเที่ยวสําคัญ
ของเวียดนาม และเปนศูนยกลาง
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพ
ภ ูมิ อ ากาศท ี ่ ดี และสามารถ



 

 

ทองเที่ยวไดเกือบทั้งป และในดานประวัติศาสตรเมืองนี้เคยเปนสวนของอาณาจักร
จามปา ซึ่งมีหลักฐานเปนปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู 

จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเปนเมืองที่
ถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม เมืองแหงดอกไม
ผลิ เมืองแหงความรัก“ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู
บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชม
สถาปตยกรรมแบบทั้งสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศน เปนหมูบานที่เต็ม
ไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเปนเมืองแหงโรแมนติค   

จากนั้น  นําทานเที่ยวชม ทุงดอกไฮเดรนเยีย ที่เบงบานอยูเต็มพื้นที่ ซึ่งถือวาสวนไฮเดรนเยีย
แหงนี้เปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมได
เปนอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 



 

 

จากนั้น  หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซื้อ
สินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เสื้อกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผักนานา
ชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เปนตน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร แบบ BBQ BUFFET 
 
 
 

 

 
นําทานเขาที่พักโรงแรม KINGS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ของ
มาตรฐานประเทศเวียดนาม 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง นั่งกระเชาไฟฟ�า • วัดตั๊กลัม • Crazy House • นํ้าตกดาลันลา • มุยเน • ลําธาร
นางฟ�า ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากนั้น นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระที่

วัดตั ๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ �น ภายในวัดตกแตง
สวยงามดวยสวนดอกไม   

  
 
จากนั้น  นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy 

House) บ  า น ส ไ ต ล  แ ป ล ก ๆ ที่
อ อ ก แ บ บ โ ด ย ฝ  ม ื อ ล ู ก ส า ว
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม 
ซึ ่งเร ียนจบสถาปตยกรรมมาจาก
ฝรั ่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจาก
นิ ย า ย เ ร ื ่ อ ง ดั ง  “ Alice in 
Wonderland”  จากนั ้น น ําท าน
เดินทางสูนํ้าตกดาลันลา (Dalanla 
Waterfall) ซ ึ ่ ง เป นน ํ ้ าตกท ี ่ ขนาดไม  ใหญมาก แต สวยงามมากเน ื ่องจาก
สภาพแวดลอมตางๆท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเปนจํานวนมาก 
รอบๆนํ้าตกมีเครื่องเลนซึ่งใชธรรมชาติมาเปนสวนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุด
พิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster ลงไปชมนํ้าตก   



 

 

  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานออกเดินทางสู  มุยเนจังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 
ชาวบานจะประกอบอาชีพ ทําไร ทําสวน เปนวิถิชีวิตที่เรียบงาย สิ่งที่ทานจะไดสัมผัส
คือ การจราจรที ่คับคั ่งเต็มไป
ดวยจักรยานยนต ในเมืองโฮจิ
มินหซิต ี ้ท ี ่ม ีมากที ่ส ุดในโลก 
ประมาณ 7 ลานคัน สิ่งแรกที่จะ
ติดตราตรึงใจและคงอยูในโสต
ประสาทคุณมิรูลืมคือ "เสียงแตร
รถ" หลังจากนั้นเมื่อเดินทางถึง
จังหวัดฟานเทียด หรือเรียกอีก 
ชื่อวา “มุยเน”บรรยากาศคลาย 
เกาะชางในเมืองไทย จากนั้น 
นําทานเที่ยวชม ลําธารนางฟ�า Fairy Stream ลําธารนํ้าสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะ
ผานโตรกหนาผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลําธารที ่นํ ้าไหลผานไปมีลักษณะเนื้อ
ละเอียดเปนดินสีแดงอมสม ตัดกับเมฆขาว  

คํ่า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู SEA FOOD 
นําทานเขาสูที่พัก TTC / BLUE BAY หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ของมาตรฐาน
เวียดนาม 
 
 



 

 

วันที่สาม ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิรล ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากนั้น ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญเม็ดทรายละเอียดสขีาวมองของ ทะเลทรายขาว (White 

Sand Dune) แถมฟรีคารถจ๊ิฟ หรือที่เรียกวาทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญที่สุด
ของเวียดนามหรือ ซาฮารา แหงเวียดนาม นําทานชมความงดงามของ ทะเลทราย
แดง (Red Sand  Dune) สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยูใกลชายทะเล
เม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป�ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปรางไปตามแรงลม
ที่พัดผาน  

จากนั้น  เดินทางเขาสูเมือง ญาตราง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนเมืองชายฝم�ง
ทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เปนที่ทองเที่ยวสําคัญของเวียดนาม และเปนศูนยกลาง
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและ



 

 

สามารถทองเที่ยวไดเกือบทั้งป และในดานประวัติศาสตรเมืองนี้เคยเปนสวนของ
อาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเปนปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  นําทานเดินทางสู สวนสนุกวินเพิรล (Vin Pearl Theme Park) เปนสวนสนุก

ขนาดใหญและครบวงจรแหงใหม ของประเทศเวียดนาม แบงออกเปน 4 โซนใหญๆ 
ทั้งสวนนํ้า  ที่มีชายหาดจําลองใหไดนั่งพักผอนหยอนใจหรือสามารถลงเลนนํ้าได สวน
สนุกกลางแจงที่มีเครื่องเลนอันหวาดเสียวที่ทันสมัยไดมาตรฐานระดับโลก สวนสนุก
ในรม มีเครื่องเลนที่นาสนใจคือ โรงภาพยนตร 5 มิติ สามารถสัมผัสไดทั้ง รูป รส 
กลิ่น เสียง เหมือนทานไดมีสวนรวมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส ที่ใหทาน
สามารถสนุกสนานกับตูเกมสหยอดเหรียญได และพิพิธภัณฑสัตวนํ้า ที่เปนอควาเรียม
ขนาดใหญที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุสัวตนํ้าหายากไวกวา 9,000 ชนิด **
สําหรับทานที่ตองการลงเลนสวนนํ้า กรุณาเตรียมชุดวายนํ้าสําหรับเปยก 1 ชุด
คะ  

  
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร LUXURY BUFFET SEAFOOD  และกุง

มังกร  

 
   



 

 

  
 

 

 
    นําทานเขาที่พักโรงแรม SEN VIET NHA TRANG 4*หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาวของมาตรฐานประเทศเวียดนาม 

 
 
 



 

 

วันที่สี่ ปราสาทโพนคร • กรุงเทพฯ   ไ (เชา/กลางวันบนเครื่อง/-) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ 
หองอาหารโรงแรม  
 นําทานสู  วัดโพนากา เยี ่ยมชม 

ปราสาทโพนคร  อย ู  ใ นช  ว ง
คริสตศตวรรษที่ 2โบราณสถาน
แหงนี ้เปนอิทธิพลของอาณาจักร
จามปา มีความเกาแกและโดดเดน 
ลักษณะของปราสาทนั้นจะเปนอิฐ
แดงขนาดใหญ โดยสรางขึ ้นเพื่อ
ประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีต
เปนที่บูชาเทพเจาในศาสนาฮินดู แตปจจุบันก็ยังคงเปนที่ไหวสักการะเทพเจาของชาว
เวียดนามอยู  

 
 
ไดเวลาสมควร เดินทางสู สนามบินกามรัญ Cam Ranh เพื ่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู

ประเทศไทย 
12.55 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok Airway 

(PG) เที่ยวบินที่ PG994  
** บริการอาหารบนเครื่อง**  

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
*********************** 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร เวียดนาม ญาตราง ดาลัด มุยเน 4 วัน 3 คนื บิน PG 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว 

07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
28 ก.พ.63 02 มี.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
13 มี.ค.63 16 มี.ค.63 24+1 15,900 15,900 14,900 3,000 
20 มี.ค.63 23 มี.ค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
27 มี.ค.63 30 มี.ค.63 24+1 15,900 15,900 14,900 3,000 
24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
01 พ.ค.63 04 พ.ค.63 24+1 15,900 15,900 14,900 3,000 
03 พ.ค.63 06 พ.ค.63 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 
08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
22 พ.ค.63 25 พ.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
12 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 
26 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

 
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) 
 

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,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทวัร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 
20 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระ
กอนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก: 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั ้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน
มัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 30-45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 



 

 

 ยกเลิกภายใน 20 วัน กอนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย: 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่นๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา
บินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

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
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

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



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

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

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

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

 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
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่องซึ่งในกรณีมาเปนครอบครวัใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟต
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 


