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วนัแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวนิเพริล์ • ตลาดญาตราง   ( - /กลางวนับนเครือ่ง/เย็น)  

07.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok 

Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุท่าน  
10.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงญาตราง โดยเทีย่วบนิ PG993 ** บรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

 
 

 
12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกามรญั Cam Ranh ผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลา

ทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย)เดิน
ทางเขา้สู่เมืองญาตราง เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมี
ชายหาดอันสวยงาม เป็นที่ท่องเที่ยวส าคัญของ

เวียดนาม และเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกจิ 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพ
ภูมอิากาศทีด่ีและสามารถท่องเทีย่วไดเ้กอืบทัง้ปี 

และในดา้นประวัตศิาสตร์เมืองน้ีเคยเป็นส่วนของ
อาณาจักรจามปา ซึง่มีหลักฐานเป็นปราสาทหิน
แบบจามทีห่ลงเหลอือยู่  
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จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวนิเพริล์ 

(Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุก
ขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ ของ
ประเทศเวยีดนาม แบ่งออกเป็น 4 โซน

ใหญ่ๆ ทัง้สวนน ้า  ที่มีชายหาดจ าลอง
ใหไ้ดน่ั้งพักผ่อนหย่อนใจหรือสามารถ
ลงเล่นน ้าได ้สวนสนุกกลางแจง้ที่มี

เครื่องเล่นอันหวาดเสียวที่ทันสมัยได ้
มาตรฐานระดับโลก สวนสนุกในร่ม มี
เครื่องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 

5 มติ ิสามารถสัมผัสไดท้ัง้ รูป รส กลิน่ 
เสียง เหมือนท่านไดม้ีส่วนร่วมในหนัง
เลยทีเดียว อีกทัง้ยังมีโซนเกมส ์ที่ให ้

ท่านสามารถสนุกสนานกับตูเ้กมสห์ยอด
เหรียญได ้และพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า ที่
เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของ

เวียดนาม จัดแสดงพันธุ์สัวตน์ ้าหายาก
ไวก้ว่า 9,000 ชนิด **ส าหรบัท่านทีต่อ้งการลงเลน่สวนน า้ กรุณาเตรยีมชุดว่ายน า้ส าหรบัเปียก 1 ชุด
คะ่  

 
จากนัน้  น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดของเมอืงญาตราง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ อาท ิเสือ้ผา้ กระเป๋า ชา กาแฟ 

และของทีร่ะลกึต่างๆ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศเวยีดนาม 
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วนัทีส่อง วดัลองเซนิ  • ปราสาทโพนคร • ดาลดั  • ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า    (เชา้/กลางวนั/เย็น)          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้  น าท่านเทีย่วชม วดัลองเซนิ สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดน้ีคอื พระพุทธรูปสขีาวองคใ์หญ่อันสวยงาม

ที่ตัง้อยู่บนเนินเขา ระหว่างทางเดนิขึน้ไปสักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่นั้น ท่านก็จะพบกับพระนอนทีแ่กะสลัก
จากหนิอ่อน และดา้นบนสามารถชมววิอันสวยงามของเมืองญาจางได ้อกีทัง้ยังเป็นโรงเรยีนส าหรับพระสงฆอ์ีก
ดว้ย 

 น าท่านสู ่วดัโพนากา เยีย่มชม ปราสาทโพนคร อยู่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่ 2โบราณสถานแห่งน้ีเป็นอิทธพิล
ของอาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอฐิแดงขนาดใหญ่ โดยสรา้ง
ขึน้เพือ่ประดษิฐานเทพสตรภีควต ีในอดตีเป็นทีบู่ชาเทพเจา้ในศาสนาฮนิดู แต่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นทีไ่หวส้ักการะ
เทพเจา้ของชาวเวยีดนามอยู่  

  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมอืงดาลดั (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ช ัว่โมง) ซึง่เป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่า

เป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม ้
เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก“ ท่านจะได ้
สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมอืงน้ีอยู่บน

เขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท่านจะได ้
สัมผัสกับธรรมชาตสิวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้
สมัยเก่าและสมัยใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทัศน์ เป็น

หมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสี

เหมอืนลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนตคิ  จากนัน้  น า
ท่านชอ้ปป้ิงที ่รา้นโอทอป 

ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  หลังอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์าของเมืองดาลัด ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้นานาชนิด อาทิ 

ดอกไม,้ เสือ้กันหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทัง้สดและแหง้, ผักนานาชนดิ, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

น าทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรม KINGS HOTEL 3*หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวของประเทศเวยีดนาม 
 

วนัทีส่าม น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า • วดัต ัก๊ลมั • พระราชวงัฤดูรอ้น • CRAZY HOUSE • ทุง่ดอกไฮเดรนเยยี 
                    (เชา้/กลางวนั/เย็น)          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้ น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทัศน์เมอืงดาลัดจากมุมสงูและน าท่านไหวพ้ระที่วดัต ัก๊ลมั (Truc Lam)วัด

พุทธในนกิายเซน (ZEN)แบบญีปุ่่ น ภายในวัดตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้ น าท่านเทีย่วชม พระราชวงัฤดู
รอ้นบา๋วได ๋(DinhBao Dai)ของจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามประทับของกษัตรยิเ์บ๋าได๋จักรพรรดิองค์
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สดุทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามทีพ่ระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมอืงดาลัด ทีน่ี่นับว่าเป็นพระราชวัง

หลังสดุทา้ยทีส่รา้งขึน้ในสมัยฝรั่งเศสเรอืงอ านาจอกีดว้ย!!  

  

จากนัน้ น าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House)บา้นสไตล์แปลกๆที่ออกแบบ
โดย ฝีมือ ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่  2 ของ เวียดนาม  ซึ่ง เ รียนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice 
in Wonderland”  จากนัน้  น าท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี ที่

เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซ ึง่ถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อันดับตน้ๆทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมไดเ้ป็นอย่างด ีและให ้
ท่านเพลดิเพลนิเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงญาตราง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ระดบั 
4 ดาวของประเทศเวยีดนาม 

 

วนัทีส่ ี ่ โบสถห์นิญาตราง • ตลาด DAM • รา้น SANEST • ญาตราง • กรุงเทพฯ  (เชา้/-/-)          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่โบสถห์นิญาตราง เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงญาตราง สรา้งโดยนักบุญชาวฝรั่งเศส มอีายุ

ยาวนานกว่า 80 ปี ซึง่โบสถแ์ห่งน้ีมคีวามสงูถงึ 10 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบสไตลฝ์รั่งเศส แบบโกธกิ  
ภายใน พื้นของโบสถม์กีารใชห้นิในการปูพืน้ และมีการตกแต่งดว้ยกระจกหลากสสีันอย่างสวยงาม จากนั้น น า

ท่านแวะซือ้ของทีร่ะลกึที ่ตลาด Dam ตลาดใหญ่ทีส่ดุในเมอืงญาตรางทีม่ทีัง้ของใช ้ของกนิ ของทีร่ะลกึต่างๆ
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มากมาย ใหท้่านเลือกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้น ชอ้ปป้ิงต่อกับ รา้น Sanest  ใหท้่านเพลดิเพลนิ

เลอืกซือ้ของฝาก อาท ิของกนิ เครือ่งดืม่ต่างๆตามอัธยาศัย 

    
ไดเ้วลาสมควร เดนิทางสู ่สนามบนิกามรญั Cam Ranh เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
12.55 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) เที่ยวบินที่ 

PG994  
** บรกิารอาหารบนเครือ่ง**  

14.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 
 
 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัร ์เวยีดนาม ญาตราง ดาลดั 4 วนั 3 คนื บนิ PG 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

08 พ.ย.62 11 พ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 
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06 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 19,900 19,900 18,900 3,000 

10 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

31 ม.ค.63 03 ก.พ.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

28 ก.พ.63 02 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

06 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

13 ม.ีค.63 16 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

20 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

27 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

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

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
✓ คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
✓ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ
งาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่
เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม
ของประเทศคะ่) 
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 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิ
คะ่) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่น
เดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ: 

• ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
• ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย: 

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 
เงือ่นไขอืน่ๆ : 

• บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่
ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่น
วนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่น
ท าการออกต ั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมี
การปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

• กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการ
เขา้–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ
เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง
,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุ

ภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ
จากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
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➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร์
ท ัง้หมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราป๊ัมลาย

การต์ูน ทีไ่มใ่ช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการ
เดนิทางทุกคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจ

ท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป 
ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคุมของ
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
➢ การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

ดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ 

ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
➢ อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 
รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

• หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกั
แบบ 3 ทา่น 
 (Triple Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะ
ไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 

• โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรมแต่ละ
ช ัน้จะมเีพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะได้

คนละช ัน้และบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 
 

 


