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โปรแกรม 4 วนั 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวยีดเจท็แอร.์ 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ดาลดั-น้ําตกดาลนัตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ชอ้ปป้ิงตลาดราตรดีาลดั 



 
 BT-VN003_AUG-DEC18 

                  ( - /กลางวนั//เย็น) 

08.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาทเ์ตอรส์ายการเวยีดเจท็แอร ์ ประตู3 

Viet Jet Air โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

10.20 น. ออกเดนิทางสู่  ดาลดั โดยเทีย่วบนิ VZ 940 

หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่

สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ    

12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเลยีนคงัLien Khuongดาลดั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็น 

ทีเ่รียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิ่นที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย)เดนิทางเขา้สู่เมอืงดาลดั 

ดาลทัซึ่งเป็นเมอืงทีถู่กกล่าวขานว่าเป็นเมอืงแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมอืงแห่งดอกไม ้ 

เมอืงแห่งดอกไมผ้ล ิเมอืงแห่งความรกั “ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็  

เพราะเมอืงน้ีอยู่บนเขาสูงถงึ 1500 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เลยไดเ้ป็นสถานทีพ่กัรอ้นของ 

ชาวฝรัง่เศส ต ัง้แต่สมยัอาณานิคมฝรัง่เศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาต ิ

สวยงามและชมสถาปตัยกรรมแบบท ัง้สมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทวิทศันส์น  

เป็นหมู่บา้นทีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัสวยงาม หลายหลากสเีหมอืนลูกกวาด เป็นเมอืงแห่งโร 

แมนตคิเหมาะส  าหรบัคู่รกั หรือท่านทีต่อ้งการไปพกัในเมอืงทีส่งบ บรรยากาศดีๆ  ดาลทั 

อากาศจะหนาวตลอดท ัง้ปีโดยเฉพาะ ช่วงเดอืน ตลุาคม – มนีาคม และจะมกีารจดัเทศ 

กาลดอกไม ้ทกุๆเดอืน ธนัวาคมของทกุปี บางเดอืนท่านจะเหน็ดอก ซากุระทีเ่มอืงดาลทั 

13.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่น้ําตกดาลนัตา DATANLA WATERFALLซึ่งเป็นน า้ตกทีข่นาด 

ไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดลอ้มต่างๆทีเ่กื้อหนุนท าใหม้นีกัท่อง 

เทีย่วแวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจ านวนมาก รอบๆน า้ตกมเีครื่องเล่นซึ่งใชธ้รรมชาตมิาเป็น 

ส่วนประกอบ สนุกสานกบักจิกรรมสดุพเิศษ!! การนัง่รถราง Roller Coaster 

ลงไปชมน า้ตก  ท่านจะไดร้บัประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด 

น าท่านเขา้ชม บา้นเพี้ยน (Crazy House) 

บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวยีดนาม ซึ่ง 

เรียนจบสถาปตัยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเรื่องดงั “Alice in 

Wonderland” 

คํา่       บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์าของเมอืง 

ดาลทั ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด อาท ิดอกไม,้ เสื้อกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวท ัง้สดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนม

พื้นเมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

ที่พกัโรงแรม ดาลดัVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาวของประเทศเวยีดนาม 
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วนัที่สอง นัง่กระเชา้ไฟฟ้า-วดัต ัก๊ลมั-พระราชวงัฤดูรอ้น-สวนดอกไม-้หบุเขาแห่งความรกั Valley of Love -มุ่ยเน่  

     (เชา้/กลางวนั/เย็น)          

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้  น าท่าน เทีย่วชมพระราชวงัฤดูรอ้นบา๋วได ๋(DinhBao Dai)ของจกัรพรรดอิงค ์

สุดทา้ยของเวยีดนามประทบัของกษตัริยเ์บา๋ไดจ๋กัรพรรดอิงคส์ุดทา้ยของประเทศเวยีด 

นามในยามทีพ่ระองคเ์สดจ็แปรพระราชฐานมา ณ เมอืงดาลดั ทีน่ี่นบัว่าเป็นพระราชวงั 

หลงัสุดทา้ยทีส่รา้งขึ้นในสมยัฝรัง่เศสเรืองอ านาจอกีดว้ย!!น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชม 

ววิทวิทศันเ์มอืงดาลดัจากมมุสูงและน าท่านไหวพ้ระที่วดัต ัก๊ลมั (Truc Lam)วดัพทุธ 

ในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่ น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม  ้

จากนั้น น าท่านเทีย่วชม สวนดอกไมเ้มืองหนาวดาลดั ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องทะเลสาบชวนฮวาง 

 บนถนนฟูดงเตยีนหวุง ดาลดัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งดอกไม ้ทีน่ี่จะมดีอกไม  ้

บานสะพรัง่ตลอดปี สวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพือ่ใหป้รึกษา 

ดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้  าการรวมรวบพรรณไมม้ากมายท ัง้ไมด้อก ไม ้

ประดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุต่์าง ๆ ซึ่งกลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจาก 

ดาลดั นอกจากดอกไม ้พชืผกัเมอืงหนาวกอ้สามารถปลูกไดด้ไีม่แพก้นั ท  าใหด้าลดัเป็น 

แหล่งผลติพชืผกัเมอืงหนาวของประเทศชม หบุเขาแหง่ความรกัValley of Love 

หุบเขาซึ่งมวีวิทะเลสาบ ลอ้มรอบดว้ยเนินเขาเตี้ยๆปกคลุมดว้ยไมส้น เป็นสถานทีท่่อง 

เทีย่วยอดนิยมอกีแห่งของเวยีดนาม ทีน่ี่มดีอกไมเ้มอืงหนาวทีป่ลูกจ านวนมาก สสีนั 

สวยงาม รวมท ัง้มสีวนสตัว ์รถราง ไวบ้ริการ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

จากนัน้  ออกเดนิทางสู่เมอืง มุ่ยเน่จงัหวดัฟานเทยีด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)  

คํา่       บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEรสีอรท์ตดิรมิทะเลหรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ฟานเทียด(มยุเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลาํธารFAIRYSTREAM-หมู่บา้นชาวประมงFishingVillage 

                   โฮจมิินท-์ล่องเรอืชมทศันียภาพแม่น้ําไซงอ่นยามคํา่คืนพรอ้มอาหารเย็น+ชมโชวบ์นเรอื        

  (เชา้/กลางวนั/คํา่) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนั้น น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานทีท่่องเทีย่วที ่
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มชีื่อเสยีงมากและอยู่ใกลช้ายทะเลเมด็ทรายละเอยีดสแีดงละเอยีดราวกบัแป้ง เนิน 

ทรายจะเปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลมทีพ่ดัผ่านมา ชมและสมัผสั ความยิ่งใหญ่เมด็ 

ทรายละเอยีดสแีดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือทีเ่รียกว่าทะเล 

ทรายขาวทะเลทรายทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเวยีดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวยีดนาม 

แถมฟรคี่ารถจิ๊ฟเทีย่วชมทะเลทราย พาชม ลาํธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน า้ 

สายเลก็ๆทีไ่หลลดัเลาะผ่านโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดนิในบริเวณล าธารทีน่ า้ไหลผ่าน 

ไปมลีกัษณะเนื้อละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว นําท่านเที่ยวชม  

หมู่บา้นชาวประมง Mui Ne Fishing Village เป็นการท่องเที่ยวชมวถิชีีวติแบบ 

ดัง้เดิมของชาวบา้นที่น่ี ซึ่งจะไดเ้หน็ภาพการตากปลา ตากกุง้ หรอืเรอืที่ใชอ้อกทะเล  

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  เดนิทางสู่ โฮจมิินท ์ระยะทางประมาณ250 ก.ม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

คํา่       บรกิารอาหารเยน็ พเิศษ รบัประทานอาหารคํา่พรอ้มชมโชวบ์นเรอื ล่องเรอื 

ชมความงามของแม่น้ําไซง่อน แม่น า้สายหลกัของนครโฮจมินิหพ์รอ้มขบักล่อมดว้ย 

เสยีงเพลงจากนกัรอ้งชาวพื้นเมอืงชมโชวก์ารแสดงจากสาวเวยีดนามใหผ่้อนคลาย 

สบายอารมณ์ โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปลีย่นกนัไปในแต่ละวนั เป็นภตัตาคารลอยน า้ ที ่

อยู่บนเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชัน้ ใชเ้วลาล่องตามล าแม่น า้ไซ่งอ่นชมทศันียภาพสองฝัง่ทีส่วยงามยามค า่คนื ประมาณ 1 ชัว่โมง 

นําท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรม3HOANG PHU GIA HOTELหรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

วนัที่สี ่ โฮจมิินห-์จตัุรสัโฮจมิินห-์อนุสาวรยีป์ระธานาธิบดีโฮจมิินห-์โบสถน์อรธ์เธอดมั-ชอ้ปป้ิงตลาดเบนถนั–วดัเทียนฮวั 

                   กรงุเทพฯ (เชา้/กลางวนั**พเิศษอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต/ิ-)          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมจตัรุสัโฮจมิินห ์และ อนุสาวรยีป์ระธานาธบิดีโฮจมิินหโ์บสถน์อรธ์เธอดมั  

อายุกว่า100 ปีก่อสรา้งแบบNEO-ROMAN นบัเป็นสถาปตัยกรรมทีส่มบูรณ์แบบทีสุ่ดแห่งหนึ่ง 

ของโฮจมินิหซ์ติี้ชมความงดงามของสถาปตัยกรรมตะวนัตกปจัจบุนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์  าหรบั 

ผูท้ีเ่ป็นคริสตศ์าสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึน าท่านชมที่ทาํการไปรษณียก์ลางทีม่ ี

ลกัษณะสถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียลหลงัจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนถนัตลาดสนิคา้ 

พื้นเมอืงเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของทีร่ะลกึ สิง่ของเครื่องใชต่้าง ๆ มากมาย  

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **พเิศษ!!อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ

บ่าย   น าท่านแวะเยี่ยมชม วดัเทยีนฮวั ThienHau Temple เป็นวดัจนีทีส่  าคญั 

อกีแห่งหนึ่งต ัง้อยู่ในเขตไชน่าทาวน ์เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้ ซึ่งเป็นทีส่กั 

การะนบัถอืของคนเวยีดนาม 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนิ Tan Son Nhat 

17.15น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ VJ805 

18.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

........................................................................................ 
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อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัร ์ดาลดั มุ่ยเน่ โฮจมิินท ์4 วนั 3 คนื บนิ VZ 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

5 ต.ค.61 8 ต.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

19 ต.ค.61 22 ต.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

24 ต.ค.61 27 ต.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

3 พ.ย.61 6 พ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

10 พ.ย.61 13 พ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

17 พ.ย.61 20 พ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

9 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 24 12,900 12,900 11,900 3,000 

15 ธ.ค.61 18 ธ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,000 

22 ธ.ค.61 25 ธ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
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 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอื 

ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว  ้

(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธิ์เลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 
 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 
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 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าว คือ รา้นยา

,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิ่ม ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

 อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาดของ

ตามประเทศเวยีดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพกัที่ประเทศเวยีดนาม 

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

หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสรมิ 

 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอา่งอาบน้ําบางโรงแรมแต่ละชัน้จะมีเพยีงไม่กี่หอ้งซึ่ง 

  ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิตซ์ึ่งขึ้นอยู่ 

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


