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วนัแรก กรงุเทพฯ • ญาตราง • ดาลดั • ทุง่ดอกไฮเดรนเยยี • ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่  (-/กลางวนับน

เครือ่ง/เย็น) 
07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok 

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

 
 

 
12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกามรญั Cam Ranh ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ที่

เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย)เด ิน
ทางเข า้สู่ เมืองญาตราง เ ป็น เมือง

ชายฝ่ังทะเลมชีายหาดอันสวยงาม เป็นที่
ท่องเที่ยวส าคัญของเวียดนาม และเป็น
ศนูยก์ลางการเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม 

และ เทคโนโลยี  ญาตร า งมีสภาพ
ภูมอิากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได ้
เกอืบทัง้ปี และในดา้นประวัตศิาสตรเ์มอืง

นี้เคยเป็นสว่นของอาณาจักรจามปา ซึง่มี
หลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่

หลงเหลอือยู่ 
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จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) ซึง่เป็นเมืองทีถู่กกล่าวขานว่าเป็นเมือง
แห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ล ิเมืองแห่งความรัก“ ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถงึ 1500 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
ธรรมชาตสิวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมัยเกา่และสมัยใหม่ลอ้มรอบดว้ยทวิทศัน ์เป็นหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ย
สสีนัสวยงาม หลายหลากสเีหมอืนลกูกวาดเป็นเมอืงแห่งโรแมนตคิ   

จากนัน้  น าท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซ ึง่ถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วอันดับตน้ๆทีด่งึดูดนักท่องเที่ยวใหเ้ดนิทางมาเยี่ยมชมไดเ้ป็นอย่างด ีและใหท้่านเพลดิเพลนิเก็บภาพ
ความประทบัใจตามอัธยาศยั 

 

 
 
จากนัน้  หลังอาหารน าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่าของเมืองดาลัด ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้นานาชนิด อาท ิ

ดอกไม,้ เสือ้กนัหนาว,ผลไมฤ้ดหูนาวทัง้สดและแหง้, ผักนานาชนดิ, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
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คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร แบบ BBQ BUFFET 
 

  
 

นําทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรม KINGS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ของมาตรฐานประเทศเวยีดนาม 

 
วนัทีส่อง น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า • วดัต ัก๊ลมั • Crazy House • นํา้ตกดาลนัลา • มยุเน ่• ลําธารนางฟ้า  (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้ น าทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทศันเ์มอืงดาลดัจากมุมสงูและน าทา่นไหวพ้ระทีว่ดัต ัก๊ลมั (Truc Lam)วัด

พุทธในนกิายเซน (ZEN)แบบญีปุ่่ น ภายในวัดตกแตง่สวยงามดว้ยสวนดอกไม ้  
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จากนัน้  น าทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House)
บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมือลูกสาว

ประธานาธบิดคีนที ่2 ของเวียดนาม ซึง่เรียน
จบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแ้รง
บันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 

Wonderland”  จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่

นํา้ตกดาลนัลา (Dalanla Waterfall) ซึง่
เป็นน ้าตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม

มากเนื่องจากสภาพแวดลอ้มต่างๆทีเ่กือ้หนุน
ท าใหม้ีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็น

จ านวนมาก รอบๆน ้ าตกมีเครื่องเล่นซึ่งใช ้

ธรรมชาตมิาเป็นส่วนประกอบ สนุกสานกบั
กจิกรรมสุดพเิศษ!! การน ัง่รถราง Roller 

Coaster ลงไปชมน ้าตก 
   

  
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่มยุเนจ่งัหวดัฟานเทยีด (PhanThiet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหว่าง
ทางท่านจะไดช้มธรรมชาต ิวถิีชวีติของชาวเวียดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ท าไร่ ท าสวน เป็นวถิชิวีติที่
เรยีบง่าย ส ิง่ทีท่า่นจะไดส้มัผัสคอื การจราจรทีค่บัคัง่เต็มไปดว้ยจักรยานยนต ์ในเมืองโฮจมินิหซ์ติีท้ีม่ีมากทีส่ดุ

ในโลก ประมาณ 7 ลา้นคัน ส ิง่แรกทีจ่ะตดิตราตรงึใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมริูล้มืคอื "เสยีงแตรรถ" 
หลงัจากนัน้เมือ่เดนิทางถงึจังหวัดฟานเทยีด 

หรอืเรยีกอกี ชือ่ว่า “มุยเน่”บรรยากาศคลา้ย 
เกาะชา้งในเมืองไทย จากนัน้ น าท่านเทีย่ว
ชม ลําธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธาร

น ้าสายเล็กๆทีไ่หลลัดเลาะผ่านโตรกหนา้ผา
ไปยังทะเล ดนิในบรเิวณล าธารทีน่ ้าไหลผา่น
ไปมลีกัษณะเนื้อละเอียดเป็นดนิสแีดงอมสม้ 

ตดักบัเมฆขาว  
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คํา่        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูSEA FOOD 
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก TTC / BLUE BAY หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ของมาตรฐานเวยีดนาม 

 
วนัทีส่าม ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ญาตราง • สวนสนกุวนิเพริล์  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน ัน้ ชมและสมัผัส ความยิง่ใหญ่เม็ดทรายละเอยีดสขีาวมองของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) แถมฟรี
คา่รถจ ิฟ๊ หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายทีใ่หญ่ที่สดุของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม น า
ทา่นชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากและอยู่ใกล ้

ชายทะเลเม็ดทรายละเอยีดสแีดงละเอยีดราวกบัแป้ง เนนิทรายจะเปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลมทีพ่ัดผ่าน  
 

 
 
จากนัน้  เดนิทางเขา้สูเ่มอืง ญาตราง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลมีชายหาดอันสวยงาม 

เป็นทีท่อ่งเทีย่วส าคญัของเวยีดนาม และเป็นศนูยก์ลางการเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และเทคโนโลย ีญาตราง
มีสภาพภูมอิากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวไดเ้กือบทัง้ปี และในดา้นประวัตศิาสตร์เมืองนี้เคยเป็นส่วนของ
อาณาจักรจามปา ซึง่มหีลกัฐานเป็นปราสาทหนิแบบจามทีห่ลงเหลอือยู่ 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุวนิเพริล์ (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ 

ของประเทศเวยีดนาม แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ ทัง้สวนน ้า  ทีม่ชีายหาดจ าลองใหไ้ดน่ั้งพักผ่อนหย่อนใจหรือ
สามารถลงเลน่น ้าได ้สวนสนุกกลางแจง้ทีม่เีครือ่งเล่นอันหวาดเสยีวทีท่ันสมัยไดม้าตรฐานระดับโลก สวนสนุก
ในร่ม มเีครือ่งเลน่ทีน่่าสนใจคอื โรงภาพยนตร ์5 มติ ิสามารถสมัผัสไดท้ัง้ รูป รส กลิน่ เสยีง เหมือนท่านไดม้ี

สว่นร่วมในหนังเลยทเีดยีว อีกทัง้ยังมีโซนเกมส ์ทีใ่หท้่านสามารถสนุกสนานกับตูเ้กมสห์ยอดเหรียญได ้และ
พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้า ทีเ่ป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ทีส่ดุของเวียดนาม จัดแสดงพันธุส์ัวตน์ ้าหายากไวก้ว่า 9,000 
ชนดิ **สําหรบัทา่นทีต่อ้งการลงเลน่สวนนํา้ กรณุาเตรยีมชุดวา่ยนํา้สําหรบัเปียก 1 ชุดคะ่  
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คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร LUXURY BUFFET SEAFOOD  และกุง้มงักร  
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    นําทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรม SEN VIET NHA TRANG 4*หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาวของมาตรฐาน
ประเทศเวยีดนาม 

 
วนัทีส่ ี ่ ปราสาทโพนคร • กรงุเทพฯ    (เชา้/กลางวนับนเครือ่ง/-) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นสู ่วดัโพนากา เยีย่มชม ปราสาทโพนคร อยู่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่2โบราณสถานแห่งนี้เป็นอทิธพิล
ของอาณาจักรจามปา มคีวามเกา่แกแ่ละโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนัน้จะเป็นอฐิแดงขนาดใหญ่ โดยสรา้ง
ขึน้เพือ่ประดษิฐานเทพสตรภีควต ีในอดตีเป็นทีบู่ชาเทพเจา้ในศาสนาฮนิด ูแตปั่จจุบันก็ยังคงเป็นทีไ่หวส้กัการะ

เทพเจา้ของชาวเวยีดนามอยู่  
 

 
ไดเ้วลาสมควร เดนิทางสู ่สนามบนิกามรญั Cam Ranh เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
12.55 น. เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย  ์ Bangkok Airway (PG) เทีย่วบนิที ่

PG994  
** บรกิารอาหารบนเครือ่ง**  

14.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
********************************************************** 
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อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัร ์เวยีดนาม ญาตราง ดาลดั มยุเน ่4 วนั 3 คนื บนิ PG 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

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

28 ก.พ.63 02 ม.ีค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 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 15,900 15,900 14,900 3,000 

20 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 3,000 

27 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 24+1 15,900 15,900 14,900 3,000 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

01 พ.ค.63 04 พ.ค.63 24+1 15,900 15,900 14,900 3,000 

03 พ.ค.63 06 พ.ค.63 24+1 12,900 12,900 11,900 3,000 

08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

22 พ.ค.63 25 พ.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

12 ม.ิย.63 15 ม.ิย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

26 ม.ิย.63 29 ม.ิย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 3,000 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง 
 ภาษนํีา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% 

 คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพ ิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุด
งาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศคะ่) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํา้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิ

คะ่) 
 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 
 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 
20 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 30 วนั) 

กรณียกเลกิ: 
 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจําใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
 ยกเลกิการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจําท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 20 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
กรณีเจ็บป่วย: 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทําการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ๆ : 
 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทาง
อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่น
วนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้
กอ่นทําการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมี
การปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ
เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง

,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุ

ภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย
ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุ ีเ่กดิจาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว้
ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้
 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 
 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารชํารดุ เปียกนํา้ การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊มลาย

การต์นู ทีไ่มใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการ

เดนิทางทกุคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจ

ทําใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีทํ่าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป 
ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นญุาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน ส ิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

ดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พ ิม่ 
ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
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รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น 
 (Triple Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะ

ไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 
 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบนํา้บางโรงแรมแตล่ะ

ช ัน้จะมเีพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะได้
คนละช ัน้และบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้
แลว้จงึมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 
 


