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วนัแรก กรุงเทพฯ •โฮจมินิห์ซิตี•้อโุมงค์กู่จ•ีล่องเรือชมทศันียภาพแม่น า้ไซซง่อนยามค ำาคืนชมโชว์บนเรือ        
          ( - /กลางวนั**พเิศษอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาต/ิเยน็) 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6 
Nok Air (DD)ป้ายตอ้นรับท่ีสนามบิน“เวยีดนามจิ๊บจิ๊บ”โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์  โดยเท่ียวบินDD 3210 

หมายเหตุ สายการบินนกแอร์มีบริการล็อกทีำนัำงและNok Premium Seatบริการส าหรับลูกค้าทีำมีความประสงค์ต้องการนัำง
แถวหน้าและนัำงติดกนัหรือเลือกทีำนัำงไซด้ เนืำองจากตั๋วเครืำองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบRandomไซม่สามารถล็
อกทีำนัำงไซด้ ทีำนัำงอาจจะไซม่ไซด้นัำงติดกนัและไซม่สามารถเลือกช่วงทีำนัำงบนเครืำองบินไซด้ในคณะ ซึำงเป็นไซปตามเงืำอนไซข
สายการบิน  * ต้องการลอ็คทีำนัำงแถวหน้าNok Premium Seat 

 แถวทีำ 30-35 และ 44-45   ค่าบริการลอ็กทีำนัำง ขาละ 350 บาท/เทีำยว/ท่าน ไซปกลบั 700 บาท/ท่าน 
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกคร้ังก่อนท าการจองค่ะ** 

09.05 น. ถึง สนามบิน Tan Son Nhatนครโฮจิมินห์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิำนทีำ
เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไซทย) น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนครโฮจิมินห์ 

เทีำยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **พเิศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกู่จี ชม อุโมงค์กู่จี 
อุโมงคข์องชาวเวยีดกงท่ีขดุข้ึนขนาดพอดีกบั 
ตวัในสมยัท่ีท าสงครามกบัทหารเวยีดนามใต ้
และกองทพัอเมริกนั รวมถึงกองทหารพนัธมิตร 
จากนานาประเทศท่ีชาวเวยีดนามจะตอ้งใชชี้วิต 
อยูภ่ายใตอุ้โมงคน้ี์ ซ่ึงในอดีตเคยมีชาวเวยีดนาม 
อาศยัอยูภ่ายใตอุ้โมงคน้ี์ถึง 80,000 คน ในระ 
หวา่งการเกิดสงครามและยงัเคยใชเ้ป็นท่ีบญัชา 
การทางทหารและเป็นหลุมหลบภยั ซ่ึงมีความ 
ยาวกวา่ 200 กิโลเมตร 
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ค ำา       บริการอาหารเยน็ พเิศษ รับประทานอาหารค ำาพร้อมชมโชว์บนเรือ ล่องเรือชมความงามของแม่น า้ไซซง่อนแม่น ้า
สายหลกัของนครโฮจิมินห์พร้อมขบักล่อมดว้ยเสียงเพลงจากนกัร้องชาวพื้นเมืองชมโชวก์ารแสดงจากสาวเวยีดนาม
ใหผ้อ่นคลายสบายอารมณ์ โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปล่ียนกนัไปในแต่ละวนั เป็นภตัตาคารลอยน ้า ท่ีอยูบ่นเรือขนาด
ใหญ่ 2-3 ชั้น ใชเ้วลาล่องตามล าแม่น ้าไซ่ง่อนชมทศันียภาพสองฝ่ังท่ีสวยงามยามค ่าคืน ประมาณ 1 ชัว่โมง 

น าท่านเข้าสู่ทีำพกั**โรงแรมHOANG PHU GIA HTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 

วนัทีำสอง โฮจมินิห์•ฟานเทยีด(มุยเน่)•ทะเลทรายขาว•ทะเลทรายแดง•ชมล าธาร FAIRYSTREAM  
           (เช้า/กลางวนั/ค ำา) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่จังหวดัฟานเทียด(PhanThiet) ระยะทางประมาณ250 ก.ม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 
ชม.คร่ึง) ระหวา่งทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ วถีิชีวติของชาวเวยีดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชีพ ท าไร่ ท าสวน 
เป็นวถิิชีวติท่ีเรียบง่าย ส่ิงท่ีท่านจะไดส้ัมผสัคือ การจราจรท่ีคบัคัง่เตม็ไปดว้ยจกัรยานยนต ์ในเมืองโฮจิมินห์ซิต้ี 
ท่ีมีมาท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั ส่ิงแรกท่ีจะติดตราตรึงใจและคงอยูใ่นโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตร
รถ" หลงัจากนั้นเม่ือเดินทางถึงจงัหวดัฟานเทียด หรือเรียกอีก ช่ือวา่ “มุยเน่”บรรยากาศคลา้ย เกาะชา้งในเมืองไทย 
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เทีำยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านชมความงดงามของทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยูใ่กล้

ชายทะเลเมด็ทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพดัผา่นมา ชมและ
สัมผสั ความยิง่ใหญ่เมด็ทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียกวา่ทะเลทราย 
ขาวทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวยีดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวยีดนามแถมฟรี!!ค่ารถจ๊ิฟเท่ียวชมทะเลทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พาชม ล าธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้าสายเล็กๆท่ีไหลลดัเลาะผา่นโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดินในบริเวณล า
ธารท่ีน ้าไหลผา่นไปมีลกัษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตดักบัเมฆขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำา       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEรีสอร์ทติดริมทะเลหรือเทียบเท่า 
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วนัทีำสาม ดาลทั•Crazy house•พระราชวงัฤดูร้อน•นัำงกระเช้าไซฟฟ้า•วดัตัก๊ลมั•สวนดอกไซม้•ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลทั
        (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
เดินทางสู่เมือง ดาลดั ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.คร่ึง) ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศ
รอบๆขนุเขา ไปเร่ือยๆซ่ึงท่านจะเห็นไร่แกว้มงักรไร่กาแฟซ่ึงเส้นทางท่ีน าท่านไปจะผา่นเขาหลายลูกเป็นเส้นทางท่ี
สะดวกสบาย เม่ือเดินทางถึง ดาลทั ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานวา่เป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้
ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศอนัหนาวเยน็ เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เลยไดเ้ป็น
สถานท่ีพกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แลว้ สัมผสักบัธรรมชาติสวยงามและชม
สถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์สนเป็นหมู่บา้นท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันสวยงาม 
หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะส าหรับคู่รัก หรือท่านท่ีตอ้งการไปพกัในเมืองท่ีสงบ 
บรรยากาศดีๆ เมืองดาลทัอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาล
ดอกไม ้ทุกๆเดือน ธนัวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอกซากุระท่ีเมืองดาลทั 
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น าท่านเขา้ชม บ้านเพีย้น (Crazy House)บา้นสไตลแ์ปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวยีดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice inWonderland”
เท่ียวชมพระราชวงัฤดูร้อนบ๋าวไซด๋ (DinhBao Dai)ของจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวยีดนามประทบัของกษตัริยเ์บ๋า
ได๋จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามท่ีพระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ท่ีน่ีนบัวา่
เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสร้างข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดว้ย!!น าท่าน นัำงกระเช้าไซฟฟ้า ชมววิทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระท่ีวดัตั๊กลมั (Truc Lam)วดั
พุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีำยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเท่ียวชม สวนดอกไซม้เมืองหนาวดาลดั ตั้งอยูท่างทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวาง บนถนนฟูดงเตียนหวงุ ดาลดั
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจะมีดอกไมบ้านสะพร่ังตลอดปี สวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งน้ีสร้าง
ข้ึนในปี พ.ศ. 2409 เพื่อใหป้รึกษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้  าการรวมรวบพรรณไมม้ากมายทั้งไมด้อก 
ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธ์ุต่าง ๆ ซ่ึงกลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม ้
พืชผกัเมืองหนาวกอ้สามารถปลูกไดดี้ไม่แพก้นั ท าใหด้าลดัเป็นแหล่งผลิตพืชผกัเมืองหนาวของประเทศ 
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ค ำา       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไซนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลทั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือ
กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั VIETSOVPETRO HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัทีำสีำ ดาลทั•โฮจมินิห์•จตุัรัสโฮจมินิห์•อนุสาวรีย์ประธานาธิบดโีฮจมินิห์•โบสถ์นอร์ธเธอดมั•ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน•
กรุงเทพฯ                                                                            (เช้า/กลางวนั/-)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางกลบัสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโคช้ปรับอากาศ 

เทีำยง บริการอาหารกลางวนัณภัตตาคาร 
น าท่านชมจัตุรัสโฮจิมินห์และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์โบสถ์นอร์ธเธอดัมอายุกวา่100 ปีก่อสร้างแบบ
NEO-ROMAN นบัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโฮจิมินห์ซิต้ีชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมตะวนัตกปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับผูท่ี้เป็นคริสตศ์าสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 
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น าท่านชมทีำท าการไซปรษณย์ีกลางท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 

จากนั้น  ชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเบนถันตลาดสินคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของท่ีระลึก ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
มากมาย สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 

20.45น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทีำยวบินทีำ  DD 3219 
22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

........................................................................................ 

 อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางราคาทวัร์เวยีดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ดาลทั 4 วนั 3 คืน บินนกแอร์ 
เริำมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไซม่มเีตียง พกัเดีำยว 

24 พ.ย.61 27 พ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,500 

30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

01 ธ.ค.61 04 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

02 ธ.ค.61 05 ธ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,500 

07 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 3,500 

08 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500 

14 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

15 ธ.ค.61 18 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

21 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 
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22 ธ.ค.61 25 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 3,500 

31 ธ.ค.61 3 ม.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 3,500 

04 ม.ค.62 07 ม.ค.62 34 10,900 10,900 9,900 3,500 

11 ม.ค.62 14 ม.ค.62 34 10,900 10,900 9,900 3,500 

12 ม.ค.62 15 ม.ค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

18 ม.ค.62 21 ม.ค.62 34 10,900 10,900 9,900 3,500 

19 ม.ค.62 22 ม.ค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

25 ม.ค.62 28 ม.ค.62 34 10,900 10,900 9,900 3,500 

26 ม.ค.62 29 ม.ค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

01 ก.พ.62 04 ก.พ.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

08 ก.พ.62 11 ก.พ.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

09 ก.พ.62 12 ก.พ.62 34 12,900 12,900 11,900 3,500 

15 ก.พ.62 18 ก.พ.62 34 12,900 12,900 11,900 3,500 

16 ก.พ.62 19 ก.พ.62 34 13,900 13,900 12,900 3,500 

22 ก.พ.62 25 ก.พ.62 34 10,900 10,900 9,900 3,500 

23 ก.พ.62 26 ก.พ.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

01 ม.ีค.62 04 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

08 ม.ีค.62 11 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

09 ม.ีค.62 12 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

15 ม.ีค.62 18 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

22 ม.ีค.62 25 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

23 ม.ีค.62 26 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 
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 ตั๋วเครืำองบินช้ันทศันาจรไซป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีำยนแปลงตั๋ว 
 ทีำพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไซม่ครบคู่และไซม่ต้องการเพิำมเงินพกัห้องเดีำยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีำยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีำตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไซม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีำท่องเทีำยวตามรายการระบุ 
 ค่าไซกด์ท้องถิำนและหัวหน้าทัวร์น าเทีำยวตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไซปเงืำอนไซขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิำมหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าบริการนัำงรถจ๊ิบฟรีทีำทะเลทรายมุ่ยเน่ 

อตัราค่าบริการไซม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีำจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิำม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไซทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครืำองดืำมทีำสัำงเพิำมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีำไซม่ไซด้ระบุไซว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไซม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีำตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีำกรมแรงงานทั้งทีำเมืองไซทยและต่างประเทศซึำง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไซกด์ท้องถิำน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไซม่รวมในทปิไซกด์ท้องถิำนและคนขับรถนะคะแต่ไซม่บังคับทปิค่ะ) 

 

เงืำอนไซขการส ารองทีำนัำงและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนทีำเหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไซม่น้อยกว่า15 วนั 
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
2.กรณยีกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไซม่มีเงืำอนไซขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไซม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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3. กรณเีจ็บป่วย จนไซม่สามารถเดินทางไซด้ ซึำงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลืำอนการเดินทางของ
ท่านไซปยงัคณะต่อไซปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีำไซม่สามารถยกเลกิหรือเลืำอนการเดินทางไซด้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วย
กะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไซม่ครบตามจ านวนทีำบริษัทฯ
ก าหนดไซว้(15 ท่านขึน้ไซป)เนืำองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืำนทีำเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไซปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆทีำเกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไซปจึงออกเดินทางในกรณีทีำมีผู้เดินทางไซม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลืำอนวนัเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณีทีำท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครืำองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไซฟ) กรุณาสอบถามทีำเจ้าหน้าทีำทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เนืำองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีำยนไซฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไซม่ไซด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไซม่รับผดิชอบใดๆใน
กรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไซม่แจ้งให้ทราบและหากไซฟล์ทบินมีการปรับเปลีำยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงืำอนไซขดังกล่าว 
7.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพืำอการท่องเทีำยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไซม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิำมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีำยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีำเกดิเหตุสุดวสัิยจนไซม่อาจแก้ไซขไซด้  
 เทีำยวบิน , ราคาและรายการท่องเทีำยว สามารถเปลีำยนแปลงไซด้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไซม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพืำอท่องเทีำยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไซม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไซม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไซม่ถึงและไซม่สามารถ
เดินทางไซด้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไซม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีำตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีำกรมแรงงาน
ทั้งจากไซทยและต่างประเทศซึำงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซึำงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงืำอนไซขนีใ้นกรณทีีำเกดิเหตุสุดวสัิย ซึำงอาจจะปรับเปลีำยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไซม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึำงไซม่ไซด้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีำยว(ซึำงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงืำอนไซขนีใ้นกรณีทีำเกดิเหตุสุดวสัิย ซึำงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไซม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไซม่ครบ อาท ิไซม่เทีำยวบางรายการ,ไซม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไซด้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 
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 ทางบริษัทฯจะไซม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิสิำงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีำเกดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีำยวเองหรือในกรณีทีำกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีำการตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีำกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีำระบุไซว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีำจะไซม่คืนค่าบริการไซม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเครืำองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีำท่านไซม่เดินทางพร้อมคณะไซม่สามารถน ามาเลืำอนวนัหรือคืนเงินและไซม่สามารถเปลีำยน
ชืำอไซด้ 

 เมืำอท่านตกลงช าระเงินไซม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านไซด้ยอมรับในเงืำอนไซขข้อตกลงต่างๆทีำไซด้ระบุไซว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีำเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีำต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีำยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไซม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 การท่องเทีำยวประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพืำอเป็นการส่งเสริมการท่องเทีำยวดงักล่าว 
คือ ร้านยา,ร้านไซม้ไซผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไซม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิำม ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงืำอนไซขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีำประเทศเวยีดนาม ไซด้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไซปทางจืดส่วนใหญ่รสไซม่ค่อยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัทีำประเทศเวยีดนาม 
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดีำยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไซม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไซม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไซด้เป็น 1 
เตียงใหญ่กบั 1เตียงเสริม 

  โรงแรมในเวยีดนามห้องทีำเป็นห้องเดีำยวอาจเป็นห้องทีำมีขนาดกะทดัรัต และไซม่มีอ่างอาบน า้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีง 
ไซม่กีำห้องซึำงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไซม่ไซด้ติดกันและอาจจะไซด้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไซม่มีลฟิต์ซึำงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงืำอนไซขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพืำอประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


