
 
  

 



 
  

ก ำหนดกำรเดินทำง : วนัที่ 29 ธนัวำคม 2561 – 1 มกรำคม 2562 (หยดุเทศกำลปีใหม่) 

วนัแรก กรงุเทพฯ-ดาลดั-น ้าตกดาลนัตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลดั 
                  ( - /กลางวนั//เยน็) 

 
08.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาท์เตอรส์ายการเวียดเจท็แอร ์ ประต3ู 

Viet Jet Air โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 
11.10 น. ออกเดนิทางสู ่ดาลดั โดยเทีย่วบนิ VZ 940 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได้ ท่ีนัง่อาจจะไม่ได้นัง่ติดกนั

และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    
12.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินเลียนคงัLien Khuongดาลดั ผา่นพธิกีารตรวจ 

คนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลาท้องถ่ินท่ีเวียดนาม  
เท่ากบัประเทศไทย)เดนิทางเขา้สูเ่มอืงดาลดัดาลทั 
ซึง่เป็นเมอืงทีถ่กูกล่าวขานว่าเป็นเมอืงแหง่ “ปารสีตะวนัออก” เมอืง 
แหง่ดอกไม ้เมอืงแหง่ดอกไมผ้ล ิเมอืงแหง่ความรกั 
 “ทา่นจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมอืงนี้อยูบ่นเขา 
สงูถงึ 1500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานทีพ่กัรอ้นของ 
ชาวฝรัง่เศส ตัง้แต่สมยัอาณานิคมฝรัง่เศสเป็น 100 ปี แลว้  
ทา่นจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตสิวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทวิทศัน์สน เป็น
หมูบ่า้นทีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัสวยงาม หลายหลากสเีหมอืนลกูกวาด เป็นเมอืงแห่งโรแมนตคิเหมาะส าหรบัคู่รกั หรอืท่านที่
ตอ้งการไปพกัในเมอืงทีส่งบ บรรยากาศดีๆ  ดาลทัอากาศจะหนาวตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะ ช่วงเดอืน ตุลาคม – มนีาคม 
และจะมกีารจดัเทศกาลดอกไม ้ทกุๆเดอืน ธนัวาคมของทกุปี บางเดอืนทา่นจะเหน็ดอก ซากรุะทีเ่มอืงดาลทั 

 บริการอาหารกลางวนั (ข้าวเหนียวหมทูอดแสนอร่อย) 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่น ้าตกดาลนัตา DATANLA WATERFALLซึ่งเป็นน ้าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมาก

เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆทีเ่กือ้หนุนท าใหม้นีักท่องเทีย่วแวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน ้าตกมเีครื่อง
เล่นซึ่งใชธ้รรมชาตมิาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกบักิจกรรมสุดพิเศษ!! การนัง่รถราง Roller Coasterลงไปชม
น ้าตก  ท่านจะได้รบัประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด  น าท่านเขา้ชม บ้านเพ้ียน (Crazy House) บา้นสไตล์
แปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยได้
แรงบนัดาลใจจากนิยายเรือ่งดงั “Alice inWonderland” 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่       บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคารหลงัอาหารน าทา่น ช้อปป้ิงตลาดไนท์บารซ่์าของเมอืง 



 
  

ดาลทั ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด อาท ิดอกไม้, เสือ้กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทัง้สดและแหง้, ผกันานาชนิด, 
ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

 
ท่ีพกัโรงแรม ดาลดัRUM VANG  HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวของประเทศเวียดนาม 
 

วนัท่ีสอง นัง่กระเช้าไฟฟ้า-วดัตัก๊ลมั-พระราชวงัฤดรู้อน-สวนดอกไม้-หบุเขาแห่งความรกั Valley of Love –มุ่ยเน่ 
                        (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนัน้  น าท่านเทีย่วชมพระราชวงัฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองค์สุดท้ายของเวยีดนามประทบัของ

กษตัรยิเ์บ๋าได๋จกัรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามทีพ่ระองคเ์สดจ็แปรพระราชฐานมา ณ เมอืงดาลดั ทีน่ี่
นบัว่าเป็นพระราชวงัหลงัสดุทา้ยทีส่รา้งขึน้ในสมยัฝรัง่เศสเรอืงอ านาจอกีดว้ย!!น าทา่น นัง่กระเช้าไฟฟ้า ชมววิทวิทศัน์
เมอืงดาลดัจากมุมสงูและน าท่านไหวพ้ระที่วดัตัก๊ลมั (Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญีปุ่่ น ภายในวดั
ตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

จากนัน้ น าทา่นเทีย่วชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลดั ตัง้อยูท่างทศิใตข้องทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตยีนหวุง ดาลดั
ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้ทีน่ี่จะมดีอกไมบ้านสะพรัง่ 
ตลอดปี สวนดอกไมเ้มอืงหนาวแหง่นี้สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2409 เพือ่ให ้
ปรกึษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้ าการรวมรวบพรรณไม ้
มากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุต์่าง ๆ ซึง่ 
กลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถกูส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม ้ 
พชืผกัเมอืงหนาวกอ้สามารถปลกูไดด้ไีมแ่พก้นั ท าใหด้าลดัเป็นแหล่ง 
ผลติพชืผกัเมอืงหนาวของประเทศชม หบุเขาแห่งความรกัValley of Love 
หุบเขาซึ่งมวีิวทะเลสาบ ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ยๆปกคลุมด้วยไม้สน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอกีแห่งของ
เวยีดนาม ทีน่ี่มดีอกไมเ้มอืงหนาวทีป่ลกูจ านวนมาก สสีนัสวยงามรวมทัง้มสีวนสตัว ์รถรางบรกิาร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
จากนัน้  ออกเดนิทางสูเ่มอืง มุ่ยเน่จงัหวดัฟานเทยีด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)  
ค า่       บริการอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEรีสอรท์ติดริมทะเลหรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

วนัท่ีสาม ฟานเทียด(มุยเน่ ) -ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -ชมล าธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง
FishingVillage โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทศันียภาพแม่น ้าไซง่อนยามค า่คืนพร้อมอาหารเยน็+ชมโชวบ์นเรือ        

  (เช้า/กลางวนั/ค า่) 

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนัน้ น าทา่นชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune)  

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากและอยูใ่กลช้ายทะเลเมด็ทรายละเอยีด 
สแีดงละเอยีดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปลีย่นรปูรา่งไปตามแรงลมทีพ่ดั 
ผา่นมา ชมและสมัผสั ความยิง่ใหญ่เมด็ทรายละเอยีดสแีดงของ  
ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรอืทีเ่รยีกว่าทะเลทรายขาวทะเล 
ทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรอื ซาฮาร่า แห่งเวียดนามแถมฟรีค่ารถจ๊ิฟเที่ยวชมทะเลทราย พาชม ล าธาร
นางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้าสายเลก็ๆทีไ่หลลดัเลาะผา่นโตรกหน้าผาไปยงัทะเล ดนิในบรเิวณล าธารทีน่ ้าไหลผา่น 
ไปมลีกัษณะเนื้อละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว  
น าท่านเท่ียวชม หมู่บา้นชาวประมง Mui Ne Fishing Village  
เป็นการท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมของชาวบา้นท่ีน่ี ซ่ึงจะได้ 
เหน็ภาพการตากปลา ตากกุ้ง หรือเรือท่ีใช้ออกทะเล  

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  เดนิทางสู ่โฮจิมินท ์ระยะทางประมาณ250 ก.ม. 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 
ค า่       บริการอาหารเยน็ พิเศษ รบัประทานอาหารค า่พร้อมชมโชวบ์นเรือ ล่องเรือ ชมความงามของแม่น ้าไซง่อน 

แม่น ้าสายหลกัของนครโฮจิมนิห์พร้อมขบักล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมอืงชมโชว์การแสดงจากสาว
เวยีดนามใหผ้อ่นคลายสบายอารมณ์ โดยโชวต์่างๆจะผลดัเปลีย่นกนัไปในแต่ละวนั เป็นภตัตาคารลอยน ้า ทีอ่ยู่บนเรอื
ขนาดใหญ่ 2-3 ชัน้ ใชเ้วลาล่องตามล าแมน่ ้าไซ่งอ่นชมทศันียภาพสองฝัง่ทีส่วยงามยามค ่าคนื ประมาณ 1 ชัว่โมง 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั**โรงแรมSEN VIET3 HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 
 

วนัท่ีส่ี      โฮจิมินห-์จตัรุสัโฮจิมินห-์อนุสาวรียป์ระธานาธิบดีโฮจิมินห-์โบสถน์อรธ์เธอดมั-ช้อปป้ิงตลาดเบนถนั–วดัเทียนฮวั 
                   กรงุเทพฯ (เช้า/-/-)          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่น ชมจตัรุสัโฮจิมินห ์และ อนุสาวรียป์ระธานาธิบดีโฮจิมินหโ์บสถน์อรธ์เธอดมั 
อายกุว่า100 ปีกอ่สรา้งแบบNEO-ROMAN นบัเป็นสถาปัตยกรรมทีส่มบรูณ์ 
แบบทีส่ดุแหง่หนึ่งของโฮจมินิหซ์ติีช้มความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวนัตก 
ปัจจบุนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรบัผูท้ีเ่ป็นครสิตศ์าสนิกชนเชญิทา่นถ่ายภาพไว ้
เป็นทีร่ะลกึน าทา่นชมท่ีท าการไปรษณียก์ลางทีม่ลีกัษณะสถาปัตยกรรมแบบ 
โคโลเนียลหลงัจากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนถนัตลาดสนิคา้ 
พืน้เมอืงเชน่ รองเทา้ ครสิตลั กระเป๋า ของทีร่ะลกึ สิง่ของเครือ่งใชต้่าง ๆ มากมาย  



 
  

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบิน Tan Son Nhat 
13.10น.  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Jet Star เทีย่วบนิ BL131 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
14.40 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................  
  

 

อตัราค่าบริการ 
ทวัรเ์วียดนามใต้ ดาลดั มยุเน่ โฮจิมินทร ์4วนั 3คืน  

วนัเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

29 ธ.ค.-1 ม.ค.62 
(ปีใหม่) 

20 16,900 16,900 15,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงินพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทําหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 

 



 
  

เงื่อนไขการสํารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจํา 7,000 บาทส่วนท่ีเหลือชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั 

มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจําใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตั

ฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อน

ล่วงหนา้ 

เพียง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนท่ีบริษทัฯ

กําหนดไว ้

(15 ท่านข้ึนไป)เนือ่งจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนําไปชําระค่าเสียหาย

ต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจํานวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง 

โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีท่ีท่านตอ้งออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว 

เนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆใน

กรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ

ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

รายละเอียดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น

สําคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนดัหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน

ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะต้อง

ยอมรบัในเงื่อนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 
  

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุใน

รายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั

ทวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ย

แลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได ้

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือ

ว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้ แลว้ทั้งหมด 

 กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจํากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจําหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือ 

รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดร้บัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ

เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดหอ้งพกัท่ีประเทศเวียดนาม 

 หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งเดี่ยว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่

หอ้งซ่ึง 

  ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดติ้ดกนัและอาจจะไดค้นละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์

ซ่ึงข้ึนอยู่ 

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจําเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 


