
 

 

 

 

2VN363 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจมิินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน (DD)  

 เดนิทางโดยสายการบนินกแอร์ 

พักริมทะเล บรรยากาศ 4 ดาว 
น่ังรถจิบ๊ตะลุย ทะเลทรายมุ่ยเน่ 

สัมผัสมนต์เสน่ห์ ดาลัดเมืองในหุบเขา 
พเิศษ!! ทานอาหารค ่า + ชมโชว์บนเรือ 

ลิม้รส บุฟเฟ่ต์ หลากหลายเมนู 



 

 

12 - 15 ต.ค. 61  13,900.- 
30 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62  17,999.- 

เดก็ **ต ่ากว่า 12 ปี ลด 1,000 บาท *พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 
ผู้ใหญ่** พักเดี่ยว  เพิ่ม 3,500 บาท/ท่าน 

 
เมนูพเิศษ :: อาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ 
พเิศษ :: แถมฟรี นัง่รถจิ๊บตะลยุทะเลทราย 
ของแถม :: ชดุซินจา่ว  
 

วันที่  1 :: กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี–้อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น า้ไซง่อนยามค ่าคืนพร้อมอาหาร
เยน็+ชมโชว์บนเรือ    

                                                                  (-/กลางวนั/เย็น) 

05.00 น. 
คณะพร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์แอร์  ประตู 6 
Nok Air (DD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสาร
ให้กบัทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
07.35 น. 
ออกเดนิทางสู ่นครโฮจิมินห์  โดยเท่ียวบนิ DD 3210 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

หมายเหต ุ: หมายเหต ุ: สายการบินนกแอร์มีบริการล็อกท่ีนัง่และ Nok Premium Seat บริการส าหรับลูกค้าท่ีมีความ
ประสงค์ต้องการนั่งแถวหน้าและนั่งติดกันหรือเลือกท่ีนั่งได้ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ 
Randomไม่สามารถล็อกท่ีนัง่ได้ ท่ีนัง่อาจจะไม่ได้นัง่ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซึ่ง
เป็นไปตามเง่ือนไขสายการบนิ   
 * ต้องการล็อคท่ีนัง่แถวหน้า Nok Premium Seat 
 แถวท่ี 30-35 และ 44-45   คา่บริการล็อกท่ีนัง่ ขาละ 350 บาท/เท่ียว/ทา่น ไปกลบั 700 บาท/ทา่น 
  ** กรุณาแจ้งพนกังานขายทกุครัง้ก่อนท าการจองคะ่** 

 
09.05 น. 
เดนิทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
(เวลาท้องถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) น าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองนครโฮจิ
มินห์ 
 
เที่ยง 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร **พเิศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้านกู่จี ชม อุโมงค์กู่จี 

อุโมงค์กู่จี ของชาวเวียดกงท่ีขุดขึน้ขนาดพอดีกับตวัในสมยัท่ีท าสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทพัอเมริกัน 
รวมถึงกองทหารพนัธมิตรจากนานาประเทศท่ีชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยูภ่ายใต้อโุมงค์นี ้ซึง่ในอดีต 
เคยมีชาวเวียดนามอาศยัอยูภ่ายใต้อโุมงค์นีถ้ึง 80,000 คน ในระหวา่งการเกิดสงคราม 
และยงัเคยใช้เป็นท่ีบญัชาการทางทหารและเป็นหลมุหลบภยั ซึง่มีความยาวกวา่ 200 กิโลเมตร 
 

 
ค ่า 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ รับประทานอาหารค ่าพร้อมชมโชว์บนเรือ ล่องเรือชมความงาม
ของแม่น า้ไซง่อน 
แมน่ า้สายหลกัของนครโฮจิมินห์พร้อมขบักลอ่มด้วยเสียงเพลงจากนกัร้องชาวพืน้เมืองชมโชว์การแสดงจาก 
สาวเวียดนามให้ผอ่นคลายสบายอารมณ์ โดยโชว์ตา่งๆจะผลดัเปล่ียนกนัไปในแตล่ะวนั  
เป็นภตัตาคารลอยน า้ ท่ีอยูบ่นเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชัน้ ใช้เวลาลอ่งตามล าแมน่ า้ไซง่่อนชม 
ทศันียภาพสองฝ่ังท่ีสวยงามยามค ่าคืน ประมาณ 1 ชัว่โมง 
 
พกั HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วันท่ี 2 :: โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมล าธาร FAIRYSTREAM  



 

 

                                                                              (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
น าท่านออกเดนิทางสู ่มุยเน่จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ250 ก.ม. (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 
4 ชม.คร่ึง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ท าไร่ ท าสวน 
เป็นวิถิชีวิตท่ีเรียบง่าย สิ่งท่ีท่านจะได้สมัผสัคือ การจราจรท่ีคบัคัง่เตม็ไปด้วยจกัรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิตีท่ี้มีมา
ท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิ่งแรกท่ีจะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" 
หลงัจากนัน้เม่ือเดนิทางถึงจงัหวดัฟานเทียด หรือเรียกอีก ช่ือวา่ “มยุเน”่บรรยากาศคล้าย เกาะช้างในเมืองไทย 
 
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
น าท่านชมความงดงามของทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยู่ใกล้
ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพดัผ่านมา ชมและ
สมัผสั ความยิ่งใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียกวา่ทะเลทราย 
ขาวทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟ เท่ียวชมทะเลทราย พาชม 
ล าธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน า้สายเล็กๆท่ีไหลลดัเลาะผา่นโตรกหน้าผาไปยงัทะเล ดนิในบริเวณล าธารท่ีน า้
ไหลผา่นไปมีลกัษณะเนือ้ละเอียดเป็นดนิสีแดงอมส้ม ตดักบัเมฆขาว 
 
ค ่า 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 
พกั  TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEรี สอร์ทติดริมทะเลหรือเทียบเท่า 
 

วันที่  3 :: ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-น่ังกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปป้ิงตลาด
ราตรีดาลัท  
                                                                              (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
ออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด  ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.คร่ึง) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส
บรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเร่ือยๆซึ่งท่านจะเห็นไร่แก้วมงักรไร่กาแฟซึ่งเส้นทางท่ีน าท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็น
เส้นทางท่ีสะดวกสบาย เม่ือเดนิทางถึง ดาลทั ซึง่เป็นเมืองท่ีถกูกล่าวขานวา่เป็นเมืองแหง่ “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่ง



 

 

ดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเย็น เพราะเมืองนีอ้ยู่บนเขา
สงูถึง 1500 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เลยได้เป็นสถานท่ีพกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตัง้แตส่มยัอาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 
ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วย
ทิวทศัน์สนเป็นหมูบ้่านท่ีเตม็ไปด้วยสีสนัสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลกูกวาด เป็นเมืองแหง่โรแมน 
ติค เหมาะส าหรับคู่รัก หรือท่านท่ีต้องการไปพกัในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลทัอากาศจะหนาวตลอดทัง้ปี
โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตลุาคม – มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาลดอกไม้ ทกุๆเดือน ธนัวาคมของทกุปี บางเดือนท่าน
จะเห็นดอกซากรุะท่ีเมืองดาลทัน าท่านเข้าชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูก
สาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยได้แรงบนัดาลใจจากนิยายเร่ือง
ดัง “Alice inWonderland”เท่ียวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai) ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของ
เวียดนามประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองค์เสด็จแปร
พระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ท่ีน่ีนบัว่าเป็นพระราชวงัหลงัสดุท้ายท่ีสร้างขึน้ในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกด้วย!!น า
ท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหว้พระท่ีวัดตั๊กลัม (Truc Lam)วดัพุทธใน
นิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่ น ภายในวดัตกแตง่สวยงามด้วยสวนดอกไม้ 
 
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
น าท่านเท่ียวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวาง บนถนนฟูดงเตียนหวุง 
ดาลดัได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ ท่ีน่ีจะมีดอกไม้บานสะพร่ังตลอดปี สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งนี ้
สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2409 เพ่ือให้ปรึกษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ตอ่มาได้ท าการรวมรวบพรรณไม้มากมายทัง้ไม้
ดอก ไม้ประดบั ไม้ต้น และกล้วยไม้พันธุ์ตา่ง ๆ ซึ่งกล้วยไม้ตดัดอกจ านวนมากถกูส่งออกจากดาลดั นอกจากดอกไม้ 
พืชผกัเมืองหนาวก้อสามารถปลกูได้ดีไมแ่พ้กนั ท าให้ดาลดัเป็นแหลง่ผลิตพืชผกัเมืองหนาวของประเทศ 
 
 
ค ่า 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 
หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสือ้
กนัหนาว,ผลไม้ฤดหูนาวทัง้สดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ขนมพืน้เมือง, กาแฟและชา เป็นต้น  
 
พกั VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่  4 :: ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปป้ิง
ตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ       
                                                                                (เช้า/กลางวัน/-) 



 

 

เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
น าทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่นครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ จากดาลัท สู่นครโฮจิมินท์ 
 
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
น าทา่น ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดมัอายกุว่า100 ปีก่อสร้างแบบ
NEO-ROMAN นบัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสมบรูณ์แบบท่ีสดุแห่งหนึง่ของโฮจิมินห์ซิตีช้มความงดงามของสถาปัตยกรรม
ตะวนัตกปัจจุบนัใช้เป็นหอสวดมนต์ส าหรับผู้ ท่ีเป็นคริสต์ศาสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลึกน าท่านชมที่ท า
การไปรษณีย์กลางท่ีมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลหลงัจากนัน้น าท่านช้อปปิง้ท่ี ตลาดเบนถัน ตลาด
สินค้าพืน้เมืองเชน่ รองเท้า คริสตลั กระเป๋า ของท่ีระลกึสิ่งของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ  
 
น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบิน Tan Son Nhat เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 
20.45 น. 
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เท่ียวบนิท่ี DD3219 
 
22.15 น. 
เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

 ราคาต่อท่านส าหรับรอบการเดนิทางที่ : 12-15 ตุลาคม 2561      

ลักษณะการเข้าพัก ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาทา่นละ 13,900 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 13,900 

เดก็ (04-11 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไมมี่เตียง) ราคาทา่นละ 12,900 

ผู้ใหญ่ ต้องการพกัเด่ียว จา่ยเพิ่มทา่นละ 3,500 

 
 



 

 

ราคาต่อท่านส าหรับรอบการเดนิทางที่ : 30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562      

ลักษณะการเข้าพัก ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาทา่นละ 17,999 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 17,999 

เดก็ (04-11 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไมมี่เตียง) ราคาทา่นละ 16,999 

ผู้ใหญ่ ต้องการพกัเด่ียว จา่ยเพิ่มทา่นละ 3,500 

 
 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัห้องละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต้่องการเพิ่มเงินพกัห้องเด่ียว) 
อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมือ้ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ (สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์) 
คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
คา่ไกด์ท้องถ่ินและหวัหน้าทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
น า้หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนักต้องไม่เกิน 7 

กิโลกรัม 
รถรางขึน้กระเช้า+คา่กระเช้าฟานซีปัน 
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุ้มครองผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุตัง้แต ่1 เดือนขึน้ไป และผู้ เอาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ ท่ีมีอายสุงูกว่า 
70 ปี ขึน้ไป ค่าชดเชยทัง้หลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยท่ีระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทัง้นี ้
ย่อมอยู่ในข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทหรื
อจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
การประกันไม่คุ้มครอง 
 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการท่ีเก่ียวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม



 

 

, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ 
อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 
 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

คา่ท าหนงัสือเดนิทาง และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 
คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบนิก าหนด 20 กิโลกรับตอ่ทา่น 
ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ได้

ระบไุว้ในรายการ 
 

คา่ใช้จา่ยอนัเกิดจากความลา่ช้าของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดนิทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับ

ทปิค่ะ)เงื่อนไขการจอง 
 
การจองและส ารองท่ีน่ัง 
1. วางเงินมดัจ า ภายใน 24 ชม. หลงัการจอง ทา่นละ 5,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ถือวา่สละสิทธ์ิ และไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เงื่อนไขการเดนิทาง 
 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบนิการันตีการจ่ายเงินลว่งหน้าเตม็ 100% ซึง่เม่ือจองและจา่ยมดั 
   จ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไมมี่การคืนคา่มดัจ าใดๆ ทัง้สิน้ และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว หากมีการยิก 
   เลิกหรือขอเล่ือนการเดนิทาง ผู้จองจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทวัร์ทัง้หมดหรือบางส่วนได้  
   เว้นแต ่
   2.1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผู้ เดนิทางใหมม่าแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่  
       หกัคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  
   2.2 ผู้จองยกเลิกการเดนิทาง ตัว๋เคร่ืองบนิได้ออกไปแล้ว แตส่ามารถหาผู้ เดนิทางใหมม่าแทนได้ในวนัเดมิ ผู้  
       ยกเลิกต้องรับผิดชอบช าระคา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ + คา่ตัว๋เคร่ืองบนิใหม่ทัง้หมดในโปรแกรม และ    
       วนัเดนิทางนัน้ๆ + สว่นตา่งของภาษีน า้มนัเชือ้เพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริษัทฯ จะหกัคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เฉพาะ   
       เทา่ท่ีได้จา่ยไปลว่งหน้าตามจริง เป็น  
3. คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์ ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบใุน
รายการเดนิทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 
การยกเลิกการเดนิทาง 
 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป บริษัทฯจะคืนเงินคา่มดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทัง้สิน้ 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-30 ก่อนเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 
3. ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดนิทาง
ได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ทกุกรณี 
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไมค่รบ
ตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ (15 ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯและผู้ เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทาง
ในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 
6. คณะผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่านขอสงวนสิทธ์ิ
เล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดนิทาง 



 

 

7. กรณีท่ีท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน ,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท า
การออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋ วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ
ปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
8. กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถกูปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์และรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 
 
 
หมายเหตุ 
 
1. บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  
2. เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ทอ่งเท่ียวเท่านัน้ (หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไมรั่บผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึง
และไมส่ามารถเดนิทางได้ ) 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยัพิบตัิทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผู้ เดินทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททวัร์) 
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 
8. กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
9. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปล่ียนช่ือได้ 
10 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมด 



 

 

11. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 
12. การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ดงักลา่ว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ ่ร้านหตัถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจา่ยคา่ทวัร์เพิ่ม ทางบริษัท
ฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 
13. อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไมค่อ่ยจดัและอาหาร
ทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม 
 
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
 
รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 

1. ห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 
ทา่น (Triple Room)ห้องพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ3  ทา่น อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

2. โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน า้บางโรงแรมแตล่ะชัน้จะ
มีเพียงไมก่ี่ห้องซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไมไ่ด้ติดกนัและอาจจะได้คนละชัน้และ
บางโรงแรมอาจจะไมมี่ลิฟต์ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 
 

 


