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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื : เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี. 
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วนัแรก กรุงเทพฯ-โฮจมินิหซ์ติ ี–้อนุสาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห-์โบสถน์อรธ์เธอดมั ( - /
กลางวนั/เย็น) 

04.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี
ประต ู2 Thai AirAsia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น(รบัชุดของแถมที่
หวัหนา้ทวัร ์ณ วนัเดนิทางคะ่) 

07.55น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิทโ์ดยเทีย่วบนิ FD 650  

หมายเหต ุ สายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกทีน่ ัง่และ Hot Seatบรกิารส าหรบัลูกคา้ทีม่คีวามประสงค์
ตอ้งการน ัง่แถวหนา้และน ัง่ตดิกนัหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋
กรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถล็อกทีน่ ัง่ได ้ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนัในคณะ ซึง่เป็นไป
ตามเงือ่นไขสายการบนิ   

 * ในกรณีตอ้งการล็อกทีน่ ัง่ไปกลบัคา่ใชจ้า่ยในการล็อกทีน่ ัง่ไปกลบั 200 บาท/ทา่น/เทีย่ว  
 * ตอ้งการล็อคทีน่ ัง่แถวหนา้ Hot Seat  
 แถวที ่1    คา่บรกิารล็อกทีน่ ัง่ ขาละ 500 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 1,000 บาท/ทา่น 

 แถวที ่2-5  คา่บรกิารล็อกทีน่ ัง่ ขาละ 400 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 800 บาท/ทา่น 
 แถวที ่6-8  คา่บรกิารล็อกทีน่ ัง่ ขาละ 200 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 400 บาท/ทา่น 

** กรุณาแจง้พนกังานขายทกุคร ัง้กอ่นท าการจองคะ่** 

09.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Tan Son Nhatนครโฮจมินิห ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) น าทา่น

เดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงนครโฮจมินิห ์
จากนัน้   น าทา่น ชมจตัรุสัโฮจมินิห ์และอนุสาวรยีป์ระธานาธบิดี

โฮจมินิห ์โบสถน์อรธ์เธอดมัอายกุวา่100 ปีกอ่สรา้งแบบNEO-

ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุแหง่หนึง่ของโฮจิ
มนิหซ์ติีช้มความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบนัใชเ้ป็น

หอสวดมนตส์ าหรับผูท้ีเ่ป็นครสิตศ์าสนกิชนเชญิทา่นถา่ยภาพไวเ้ป็น
ทีร่ะลกึน าทา่นชมทีท่ าการไปรษณียก์ลางทีม่ลีักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **พเิศษ!!อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ
น าทา่นออกเดนิทางสู ่มุยเนจ่งัหวดัฟานเทยีด (PhanThiet) 
ระยะทางประมาณ250  

ก.ม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.ครึง่) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้ม
ธรรมชาต ิวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ท าไร ่
ท าสวน เป็นวถิชิวีติทีเ่รยีบง่าย สิง่ทีท่า่นจะไดส้มัผัสคอื การจราจรที่

คับคั่งเต็มไปดว้ยจักรยานยนต ์ในเมอืงโฮจมินิหซ์ติีท้ ีม่มีาทีส่ดุในโลก 
ประมาณ 7 ลา้นคัน สิง่แรกทีจ่ะตดิตราตรงึใจและคงอยูใ่นโสต 
ประสาทคณุมริูล้มืคอื "เสยีงแตรรถ" หลังจากนัน้เมือ่เดนิทางถงึ

จังหวัดฟานเทยีด หรอืเรยีกอกี ชือ่วา่ “มยุเน่”บรรยากาศคลา้ย เกาะชา้งในเมอืงไทย 
ค า่        บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง ฟานเทยีด(มุยเน)่-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลดั  (เชา้/กลางวนั/ค า่) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน ัน้ น าทา่นชมความงดงามของทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง
มากและอยูใ่กลช้ายทะเลเม็ดทรายละเอยีดสแีดงละเอยีดราวกับแป้ง เนนิทรายจะเปลีย่นรปูรา่งไป
ตามแรงลมทีพั่ดผ่านมา ชมและสมัผัส ความยิง่ใหญเ่ม็ดทรายละเอยีดสแีดงของ ทะเลทรายขาว 

(White Sand Dune) หรอืทีเ่รยีกวา่ทะเล 
ทรายขาวทะเลทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุของเวยีดนามหรอื ซาฮารา่ แหง่

เวยีดนาม 
แถมฟรคีา่รถจิฟ๊เทีย่วชมทะเลทราย พาชม ล าธาร
นางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้า 

สายเล็กๆทีไ่หลลัดเลาะผ่านโตรกหนา้ผาไปยังทะเล ดนิในบรเิวณ
ล าธารทีน่ ้าไหลผ่าน 
ไปมลีักษณะเนื้อละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตัดกับเมฆขาว  

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  ออกเดนิทางสูเ่มอืง ดาลดั ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.ครึง่) ระหวา่งทางทา่นจะได ้

สมัผัสบรรยากาศรอบๆขนุเขา ไปเรือ่ยๆซึง่ทา่นจะเหน็ไรแ่กว้มังกร

ไรก่าแฟซึง่เสน้ทางทีน่ าทา่นไปจะผ่านเขาหลายลกูเป็นเสน้ทางที่
สะดวกสบาย เมือ่ 
เดนิทางถงึ ดาลัท ซึง่เป็นเมอืงทีถ่กูกลา่วขานวา่เป็นเมอืงแหง่ 

“ปารสีตะวันออก” เมอืงแหง่ดอกไม ้เมอืงแหง่ดอกไมผ้ล ิเมอืง
แหง่ความรัก “ ทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศอันหนาว 
เย็น เพราะเมอืงนี้อยูบ่นเขาสงูถงึ 1500 เมตรจากระดับน ้าทะเล 

เลยไดเ้ป็นสถานทีพั่กรอ้นของชาวฝร่ังเศส ตัง้แตส่มยัอาณานคิม
ฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แลว้ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัธรรมชาตสิวยงาม

และชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมัยเกา่และสมัยใหมล่อ้มรอบดว้ย
ทวิทัศน์สนเป็นหมูบ่า้นทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนัสวยงาม หลายหลากสี

เหมอืนลกูกวาด เป็นเมอืงแหง่โรแมนตคิ เหมาะส าหรับคูรั่ก หรอื

ทา่นทีต่อ้งการไปพักในเมอืงทีส่งบ บรรยากาศดีๆ  เมอืงดาลัท
อากาศจะหนาวตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะ ชว่งเดอืน ตลุาคม – มนีาคม 
และจะมกีารจัดเทศกาลดอกไม ้ทกุๆเดอืน ธันวาคมของทกุปี บาง

เดอืนทา่นจะเหน็ดอกซากรุะทีเ่มอืงดาลัท 
ค า่       บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพั่ก VIETSOVPETRO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ดาลทั-Crazy house-น า้ตกดาลนัตา-พระราชวงัฤดรูอ้น-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั-สวน
ดอกไม-้ชอ้ปป้ิงตลาดราตรดีาลทั (เชา้/กลางวนั/เย็น)          

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้  น าทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) 

บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที ่
2 ของเวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยได ้
แรงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in Wonderland”น าทา่น

เดนิทางสูน่ า้ตกDATANLAซึง่เป็นน ้าตกทีข่นาดไมใ่หญ่มากแต่
สวยงาม และสนุกสนานกบักจิกรรมสุดพเิศษ!! ทุกทา่นจะได้
น ัง่ ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตกทา่น 

จะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 
เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทัศน์เมอืงดาลัดจากมมุสงูและน า

ทา่นไหวพ้ระทีว่ดัต ัก๊ลมั(Truc Lam)วัดพทุธในนกิายเซน 
(ZEN) แบบญีปุ่่ น ภายในวัดตกแตง่สวยงามดว้ยสวนดอกไมน้ า

ทา่นเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลัด ตัง้อยูท่างทศิใต ้
ของทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟดูงเตยีนหวงุ ดาลดัไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้ทีน่ี่จะมดีอกไมบ้านสะพร่ัง

ตลอดปี สวนดอกไมเ้มอืงหนาวแหง่นี้สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2409 
เพือ่ใหป้รกึษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ตอ่มาไดท้ าการรวม
รวบพรรณไมม้ากมายทัง้ไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้

พันธุต์า่ง ๆ ซึง่กลว้ยไมต้ัดดอกจ านวนมากถกูสง่ออกจากดาลัด นอกจากดอกไม ้พชืผักเมอืงหนาว
กอ้สามารถปลกูไดด้ไีมแ่พก้ัน ท าใหด้าลัดเป็นแหลง่ผลติพชืผักเมอืงหนาวของประเทศเทีย่วชม
พระราชวงัฤดรูอ้นบา๋วได ๋(DinhBao Dai)ของจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามประทับของ

กษัตรยิเ์บา๋ไดจั๋กรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามทีพ่ระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา 
ณ เมอืงดาลัด ทีน่ีนั่บวา่เป็นพระราชวังหลังสดุทา้ยทีส่รา้งขึน้ในสมัยฝร่ังเศสเรอืงอ านาจอกีดว้ย 

ค า่       บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารน าทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่าของเมอืงดาลทั ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ 
อาท ิดอกไม,้ เสือ้กันหนาว,ผลไมฤ้ดหูนาวทัง้สดและแหง้, ผักนานาชนดิ, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและ
ชา เป็นตน้ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพั่ก VIETSOVPETRO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่  ดาลทั-โฮจมินิห-์จตัรุสัโฮจมินิห-์ชอ้ปป้ิงตลาดเบนถนั–กรุงเทพฯ       (เชา้/กลางวนั/-)          

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นออกเดนิทางกลบัสูน่ครโฮจมินิห ์โดยรถโคช้ปรับอากาศ

จากดาลทั สูน่ครโฮจมินิท ์
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนถนัตลาดสนิคา้พืน้เมอืงเชน่ 

รองเทา้ ครสิตัล กระเป๋า ของทีร่ะลกึสิง่ของเครือ่งใชต้า่ง ๆ มากมาย 
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิTan Son Nhat 

21.35 น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD 659 

23.10 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
........................................................................................ 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัรเ์วยีดนาม โฮจมินิห ์มุย่เนด่าลทั 4 วนั 3 คนื บนิ FD 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

9 พ.ย.61 12 พ.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

16 พ.ย.61 19 พ.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

23 พ.ย.61 26 พ.ย.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

8 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

14 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

21 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

28 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

29 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24 16,900 16,900 15,900 3,500 

30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

31 ธ.ค.61 3 ม.ค.62 24 15,900 15,900 14,900 3,500 

4 ม.ค.62 7 ม.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

11 ม.ค.62 14 ม.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

18 ม.ค.62 21 ม.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

25 ม.ค.62 28 ม.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

16 ก.พ.61 19 ก.พ.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

22 ก.พ.61 25 ก.พ.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
✓ คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
✓ คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
✓ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
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✓ คา่บรกิารน ัง่รถจ ิบ๊ฟรทีีท่ะเลทรายมุย่เน ่
✓  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไว้

ในรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การ
ถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ
คะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 
วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุ
นกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง
ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี
เจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่
บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้ง
น าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

5.คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นขอสงวนสทิธ ิเ์ล ือ่นวนัเดนิทางหรอืยกเลกิ
การเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ
ใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัใน
เงือ่นไขดงักลา่ว 
7.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
➢ บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 
➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดั
หยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่
กรมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่
ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซ ึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซ ึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซ ึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน
อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 
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➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ
เปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

➢ การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่ว 
คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอื
วา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

➢ อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและอาหารทะเลก็
จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
➢ หอ้งพกัแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 
(Triple Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีง
ใหญก่บั 1เตยีงเสรมิ 

➢ โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรมแตล่ะช ัน้จะมเีพยีงไมก่ี่
หอ้งซึง่ 

ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละช ัน้และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
ลฟิตซ์ ึง่ข ึน้อยูก่บั 
การออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 
 


