
 

2VN363 ทวัรเ์วียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลดั 4 วนั 3 คืน (DD)  

 เดินทางโดยสายการบินนกแอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัริมทะเล บรรยากาศ 4 ดาว 
นัง่รถจ๊ิบตะลยุ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 

สมัผสัมนตเ์สน่ห ์ดาลดัเมืองในหบุเขา 
พิเศษ!! ทานอาหารค า่ + ชมโชวบ์นเรือ 

ล้ิมรส บฟุเฟ่ต ์หลากหลายเมนู 



 

 
12 - 15 ต.ค. 61  13,900.- 

30 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62  17,999.- 
เดก็ **ต า่กว่า 12 ปี ลด 1,000 บาท *พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 
ผู้ใหญ่** พกัเด่ียว  เพ่ิม 3,500 บาท/ท่าน 
 
เมนูพิเศษ :: อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ
พิเศษ :: แถมฟร ีนัง่รถจิบ๊ตะลุยทะเลทราย 
ของแถม :: ชุดซนิจ่าว  
 

วนัท่ี 1 :: กรงุเทพฯ-โฮจิมินห์ซิต้ี–อโุมงคก์ู่จี–ล่องเรือชมทศันียภาพแม่น ้าไซง่อนยามค า่คืนพร้อมอาหารเยน็+
ชมโชวบ์นเรือ                                                                     (-/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น. 
คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอรส์ายการบินนกแอรแ์อร ์ ประต ู6 Nok Air 
(DD) โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากทางบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 
07.35 น. 
ออกเดนิทางสู่ นครโฮจิมินห ์ โดยเทีย่วบนิ DD 3210 
 

หมายเหตุ : หมายเหตุ : สายการบนินกแอร์มบีรกิารลอ็กที่นัง่และ Nok Premium Seat บรกิารส าหรบัลูกค้าทีม่คีวาม
ประสงค์ต้องการนัง่แถวหน้าและนัง่ตดิกนัหรอืเลอืกทีน่ัง่ได้ เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random
ไม่สามารถลอ็กทีน่ัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขสายการบนิ   
 * ตอ้งการลอ็คทีน่ัง่แถวหน้า Nok Premium Seat 
 แถวที ่30-35 และ 44-45   ค่าบรกิารลอ็กทีน่ัง่ ขาละ 350 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลบั 700 บาท/ท่าน 
  ** กรุณาแจง้พนกังานขายทุกครัง้ก่อนท าการจองค่ะ** 

 
09.05 น. 
เดนิทางถงึ สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) น าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงนครโฮจมินิห์ 
 
 
 



 

 
เท่ียง 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร **พิเศษ!!อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาติ 
 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกู่จี ชม อโุมงคก์ู่จี 

อโุมงค์กู่จี ของชาวเวยีดกงที่ขุดขึน้ขนาดพอดกีบัตวัในสมยัที่ท าสงครามกบัทหารเวยีดนามใต้และกองทพัอเมริกนั 
รวมถงึกองทหารพนัธมติรจากนานาประเทศทีช่าวเวยีดนามจะตอ้งใชช้วีติอยูภ่ายใตอุ้โมงคน์ี้ ซึง่ในอดตี 
เคยมชีาวเวยีดนามอาศยัอยูภ่ายใตอุ้โมงคน์ี้ถงึ 80,000 คน ในระหวา่งการเกดิสงคราม 
และยงัเคยใชเ้ป็นทีบ่ญัชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภยั ซึง่มคีวามยาวกวา่ 200 กโิลเมตร 
 

 
ค า่ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ รบัประทานอาหารค า่พร้อมชมโชวบ์นเรือ ล่องเรือชมความงามของ
แม่น ้าไซง่อน 
แม่น ้าสายหลกัของนครโฮจมินิหพ์รอ้มขบักล่อมดว้ยเสยีงเพลงจากนกัรอ้งชาวพืน้เมอืงชมโชวก์ารแสดงจาก 
สาวเวยีดนามใหผ้่อนคลายสบายอารมณ์ โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปลีย่นกนัไปในแต่ละวนั  
เป็นภตัตาคารลอยน ้า ทีอ่ยูบ่นเรอืขนาดใหญ่ 2-3 ชัน้ ใชเ้วลาล่องตามล าแม่น ้าไซ่ง่อนชม 
ทศันียภาพสองฝัง่ทีส่วยงามยามค ่าคนื ประมาณ 1 ชัว่โมง 
 
พกั HOANG PHU GIA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วนัท่ี 2 :: โฮจิมินห-์ฟานเทียด(มยุเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมล าธาร FAIRYSTREAM  
                                                                              (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
น าท่านออกเดนิทางสู่ มยุเน่จงัหวดัฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ250 ก.ม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชม.ครึง่) ระหวา่งทางท่านจะไดช้มธรรมชาต ิวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ท าไร่ ท าสวน เป็นวถิิ
ชวีติที่เรยีบง่าย สิง่ที่ท่านจะได้สมัผสัคอื การจราจรที่คบัคัง่เตม็ไปด้วยจกัรยานยนต์ ในเมอืงโฮจมินิหซ์ติี้ทีม่มีาทีสุ่ดใน
โลก ประมาณ 7 ลา้นคนั สิง่แรกทีจ่ะตดิตราตรงึใจและคงอยูใ่นโสตประสาทคุณมริูล้มืคอื "เสยีงแตรรถ" หลงัจากนัน้เมื่อ
เดนิทางถงึจงัหวดัฟานเทยีด หรอืเรยีกอกี ชื่อวา่ “มุยเน่”บรรยากาศคลา้ย เกาะชา้งในเมอืงไทย 
 
 



 

 
เท่ียง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
น าท่านชมความงดงามของทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ื่อเสยีงมากและอยูใ่กลช้ายทะเล
เมด็ทรายละเอยีดสแีดงละเอยีดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปลีย่นรปูร่างไปตามแรงลมทีพ่ดัผ่านมา ชมและสมัผสั ความ
ยิง่ใหญ่เมด็ทรายละเอยีดสแีดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรอืทีเ่รยีกวา่ทะเลทราย 
ขาวทะเลทรายทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเวยีดนามหรอื ซาฮาร่า แห่งเวยีดนาม แถมฟรีค่ารถจ๊ิฟ เทีย่วชมทะเลทราย พาชม ล า
ธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้าสายเลก็ๆทีไ่หลลดัเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยงัทะเล ดนิในบรเิวณล าธารทีน่ ้าไหล
ผ่านไปมลีกัษณะเนื้อละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว 
 
ค า่ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
 
พกั  TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEรี สอรท์ตดิรมิทะเลหรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ี 3 :: ดาลทั-Crazy house-พระราชวงัฤดรู้อน-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-วดัตัก๊ลมั-สวนดอกไม้-ช้อปป้ิงตลาดราตรี
ดาลทั                                                                               (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
ออกเดนิทางสู่เมอืง ดาลดั ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้สมัผสับรรยากาศ
รอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆซึ่งท่านจะเหน็ไร่แก้วมงักรไร่กาแฟซึ่งเส้นทางที่น าท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่
สะดวกสบาย เมื่อเดนิทางถึง ดาลทั ซึ่งเป็นเมอืงที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมอืงแห่ง “ปารสีตะวนัออก” เมอืงแห่งดอกไม้ 
เมอืงแห่งดอกไมผ้ล ิเมอืงแห่งความรกั “ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมอืงนี้อยูบ่นเขาสงูถงึ 1500 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานทีพ่กัรอ้นของชาวฝรัง่เศส ตัง้แต่สมยัอาณานิคมฝรัง่เศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่าน
จะได้สมัผสักบัธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมยัเก่าและสมยัใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทศัน์สนเป็น
หมู่บา้นทีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัสวยงาม หลายหลากสเีหมอืนลกูกวาด เป็นเมอืงแห่งโรแมน 
ตคิ เหมาะส าหรบัคู่รกั หรอืท่านที่ต้องการไปพกัในเมอืงที่สงบ บรรยากาศดีๆ  เมอืงดาลทัอากาศจะหนาวตลอดทัง้ปี
โดยเฉพาะ ช่วงเดอืน ตุลาคม – มนีาคม และจะมกีารจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดอืน ธนัวาคมของทุกปี บางเดอืนท่านจะ
เหน็ดอกซากุระทีเ่มอืงดาลทัน าท่านเขา้ชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลูกสาว
ประธานาธบิดคีนที่ 2 ของเวยีดนาม ซึ่งเรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยได้แรงบนัดาลใจจากนิยายเรื่องดงั 
“Alice inWonderland”เทีย่วชม พระราชวงัฤดรู้อนบา๋วได๋ (DinhBao Dai) ของจกัรพรรดอิงคส์ุดทา้ยของเวยีดนาม 
 



 

ประทบัของกษตัรยิเ์บ๋าได๋จกัรพรรดอิงค์สุดท้ายของประเทศเวยีดนามในยามที่พระองค์เสดจ็แปรพระราชฐานมา ณ 
เมอืงดาลดั ทีน่ี่นบัวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยทีส่รา้งขึน้ในสมยัฝรัง่เศสเรอืงอ านาจอกีดว้ย!!น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า 
ชมววิทวิทศัน์เมอืงดาลดัจากมุมสงูและน าท่านไหวพ้ระที่วดัตัก๊ลมั (Truc Lam)วดัพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น 
ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้
 
เท่ียง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
น าท่านเทีย่วชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลดั ตัง้อยูท่างทศิใตข้องทะเลสาบชวนฮวาง บนถนนฟูดงเตยีนหวงุ ดาลดั
ไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จะมดีอกไมบ้านสะพรัง่ตลอดปี สวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งนี้สรา้งขึน้ใน
ปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้ปรกึษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ท าการรวมรวบพรรณไม้มากมายทัง้ไม้ดอก ไม้
ประดบั ไม้ต้น และกล้วยไม้พนัธุ์ต่าง ๆ ซึ่งกล้วยไม้ตดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม้ พชืผกั
เมอืงหนาวกอ้สามารถปลกูไดด้ไีม่แพก้นั ท าใหด้าลดัเป็นแหล่งผลติพชืผกัเมอืงหนาวของประเทศ 
 
ค า่ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 
หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บารซ่์าของเมืองดาลทั ให้ท่านได้เลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิด อาท ิดอกไม้, เสือ้
กนัหนาว,ผลไมฤ้ดหูนาวทัง้สดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้  
 
พกั VIETSOVPETRO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ี 4 :: ดาลทั-โฮจิมินห์-จตัรุสัโฮจิมินห์-อนุสาวรียป์ระธานาธิบดีโฮจิมินห-์โบสถ์นอรธ์เธอดมั-ช้อปป้ิงตลาด
เบนถนั–กรงุเทพฯ       
                                                                                (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ นครโฮจิมินห ์โดยรถโคช้ปรบัอากาศ จากดาลทั สู่นครโฮจิมินท์ 
 
เท่ียง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 



 

 
น าท่าน ชมจตัุรสัโฮจิมินห์ และอนุสาวรียป์ระธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดมัอายุกว่า100 ปีก่อสร้างแบบ
NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบรูณ์แบบทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโฮจมินิหซ์ติี้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม
ตะวนัตกปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรบัผูท้ ีเ่ป็นครสิตศ์าสนิกชนเชญิท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึน าท่านชมท่ีท าการ
ไปรษณีย์กลางที่มลีกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลหลงัจากนัน้น าท่านช้อปป้ิงที่ ตลาดเบนถนั ตลาดสนิค้า
พืน้เมอืงเช่น รองเทา้ ครสิตลั กระเป๋า ของทีร่ะลกึสิง่ของเครื่องใชต่้าง ๆ  
 
น าท่านเดนิทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
20.45 น. 
ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดย สายการบินนกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3219 
22.15 น. 
เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง (กรงุเทพฯ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

 ราคาต่อท่านส าหรบัรอบการเดินทางท่ี : 12-15 ตลุาคม 2561      

ลกัษณะการเข้าพกั ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ 13,900 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 13,900 

เดก็ (04-11 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาทา่นละ 12,900 

ผูใ้หญ่ ตอ้งการพกัเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 3,500 

 
ราคาต่อท่านส าหรบัรอบการเดินทางท่ี : 30 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562      

ลกัษณะการเข้าพกั ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ 17,999 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 17,999 

เดก็ (04-11 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาทา่นละ 16,999 

ผูใ้หญ่ ตอ้งการพกัเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 3,500 



 

 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
  ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
  ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 
  ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 
  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ (สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์) 
  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
  น ้าหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั สมัภาระติดตวัขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น ้าหนักต้องไม่เกิน 7 

กโิลกรมั 
  รถรางขึน้กระเชา้+ค่ากระเชา้ฟานซปัีน 
  ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ ีม่อีายสุงูกวา่ 70 ปี ขึน้
ไป ค่าชดเชยทัง้หลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึ่งของค่าชดเชยทีร่ะบุไวใ้นกรรมธรรม์ ทัง้นี้ย่อมอยูใ่น
ข้อจ ากดัที่มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรบัรองทางการแพทหรือจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
 
กรณีที่เสยีชวีติ หรอื เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การตดิเชื้อ, ไวรสั, ไส้เลื่อน, ไส้ติง่, อาการที่เกี่ยวขอ้งกบั
การตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
  ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ
  ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรบัต่อท่าน 
  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
 



 

 
  ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมอืงไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 
  ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถ้ามกีารเรยีกเกบ็) 
  ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 
  กรณุาเตรียมค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
  ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิป

ค่ะ)เงื่อนไขจอง 
 
การจองและส ารองท่ีนัง่ 
1. วางเงนิมดัจ า ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 5,000 บาท หรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั ถอืวา่สละสทิธิ ์และไมส่ามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบนิการนัตกีารจ่ายเงนิล่วงหน้าเตม็ 100% ซึง่เมื่อจองและจ่ายมดั 
   จ าแลว้ ถ้าผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามดัจ าใดๆ ทัง้สิน้ และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ หากมกีารยกิ 
   เลกิหรอืขอเลื่อนการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคนืค่าตัว๋หรอืขอคนืค่าทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางส่วนได ้ 
   เวน้แต่ 
   2.1. ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบนิ บรษิทัฯ จะไม่  
       หกัค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  
   2.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตัว๋เครื่องบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวนัเดมิ ผู ้
       ยกเลกิตอ้งรบัผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชื่อตัว๋ + ค่าตัว๋เครื่องบนิใหม่ทัง้หมดในโปรแกรม และ    
       วนัเดนิทางนัน้ๆ + ส่วนต่างของภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิ / ตัว๋ 1 ใบ และบรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอื่นๆ เฉพาะ   
       เท่าทีไ่ดจ้่ายไปล่วงหน้าตามจรงิ เป็น  
3. คณะทวัรค์รบ 20 ท่านออกเดินทาง โดยมีหวัหน้าทวัร ์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 



 

 
การยกเลิกการเดินทาง 
 
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยดุเทศกาล,
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ส้ิน 
2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 ก่อนเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าทัง้หมด 
3. ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 
4. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้าม
ความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
5. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม
จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางใน
คณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
6. คณะผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือน
วนัเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
7. กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ
จะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปล่ียนเวลา
บินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 
8. กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 
หมายเหต ุ
 
1. บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
2. เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นส าคญั 
3. หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสอืเดนิทางต้องมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถึง
และไม่สามารถเดนิทางได ้) 
4. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิาง 
 



 

 
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 
5. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจาก
อุบตัิเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
6. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
7. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
8. กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดนิทางออกหรอืเข้าประเทศทีร่ะบุไวใ้น
รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
9. ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถ
เปลีย่นชื่อได ้
10 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 
11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
12. การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามนัน้จะต้องมกีารเข้าชมสนิค้าของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ดงักล่าว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทั
ฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 
13. อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ได้รบัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหาร
ทะเลกจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม 
 
พาสปอรต์ ควรมีอายใุช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายละเอียดห้องพกัท่ีประเทศเวียดนาม 

1. หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน (Triple Room)หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ3  ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 
1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละชัน้จะมี
เพยีงไม่กีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละชัน้และบาง
โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
 

 


