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NT017
ทวัรเ์วยีดนามใต ้ดาลดั มยุเน่ โฮจมิันท ์4 วัน 3 คนื (VZ)
ทัวรเ์วยีดนาม , 4 วัน 3 คนื ,

KINGS HOTEL  , VIETSOVPETRO HOTEL  , LA SAPENETT HOTEL  , TIENDAT MUINE  , NOVELA MUINE
 , 3HOANG PHU GIA HOTEL

เทยีวมหานครโฮจมินิห ์ชมความงามของสถาปตัยกรรมฝงัเศษเกา่แก่
ชมความงามของ โบสถน์อรท์เธอรด์าม และ กรมไปรษณียก์ลาง

สมัผสัมนตข์ลงัแหง่ทะเลทรายตะวนัออก "มุยเน"่
ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงหลากหลายชนดิ ท ีตลาดเบนถนั

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตคิยามค่าํคนืดว้ยการ ลอ่งเรอืแมน่้าํไซง่อ่น
พกัหรู 4 ดาวรมิทะเล ฟร!ี!! นงัรถจบิลยุทะเลทราย

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ดาลดั - น้าํตกดาลนัตา - ROLLER COSTER - CRAZY HOUSE - ชอ้ปปิงตลาดราตรดีาลดั

08.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคาทเ์ตอร ์สายการเวยีดเจ็ทแอร ์Viet Jet Air ประต ู3
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

11.10 น.



ออกเดนิทางสู ่ดาลดั โดยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์เทยีวบนิ VZ 940

**หมายเหต*ุ*
เนืองจากตัวเครืองบนิของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกทนัีงได ้
ทนัีงอาจจะไม่ไดนั้งตดิกันและไม่สามารถเลอืกชว่งทนัีงบนเครืองบนิไดใ้นคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ

12.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเลยีนคงั Lien Khuongดาลดั ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็น ทเีรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนาม
เทา่กบัประเทศไทย)

เดนิทางเขา้สูเ่มอืงดาลดั ดาลัทซงึเป็นเมอืงทถีูกกลา่วขานวา่เป็นเมอืงแหง่ “ปารีสตะวันออก” เมอืงแหง่ดอกไม ้เมอืงแหง่ดอกไมผ้ลิ
เมอืงแหง่ความรัก ทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมอืงนีอยู่บนเขาสงูถงึ 1500 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
เลยไดเ้ป็นสถานทพัีกรอ้นของ ชาวฝรังเศส ตังแตส่มัยอาณานคิมฝรังเศสเป็น 100 ปี แลว้ ทา่นจะไดส้มัผัสกับธรรมชาติ
สวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทังสมัยเกา่และสมัยใหม่ลอ้มรอบดว้ยทวิทัศนส์น เป็นหมู่บา้นทเีต็มไปดว้ยสสีนัสวยงาม
หลายหลากสเีหมอืนลกูกวาด เป็นเมอืงแหง่โร แมนตคิเหมาะสําหรับคูรั่ก หรือทา่นทตีอ้งการไปพักในเมอืงทสีงบ บรรยากาศดีๆ  ดาลัท
อากาศจะหนาวตลอดทังปีโดยเฉพาะ ชว่งเดอืน ตลุาคม - มนีาคม และจะมกีารจัดเทศ กาลดอกไม ้ทกุๆเดอืน ธันวาคมของทกุปี
บางเดอืนทา่นจะเห็นดอก ซากรุะทเีมอืงดาลัท

นําทา่นเดนิทางสูน่ ้าํตกดาลนัตา DATANLA WATERFALLซงึเป็นน ้าํตกทขีนาด ไม่ใหญ่มาก
แตส่วยงามมากเนืองจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆทเีกอืหนุนทําใหม้นัีกทอ่ง เทยีวแวะมาเทยีวชมกันเป็นจํานวนมาก
รอบๆน ้าํตกมเีครืองเลน่ซงึใชธ้รรมชาตมิาเป็น สว่นประกอบ 

สนุกสานกบักจิกรรมสดุพเิศษ!! การนงัรถราง Roller Coaster ลงไปชมน ้าํตก ทา่นจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ทไีม่ควรพลาด 

นําทา่นเขา้ชม บา้นเพยีน (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทอีอกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนท ี2 ของเวยีดนาม ซงึ
เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรังเศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรืองดัง “Alice in Wonderland”

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารหลังอาหาร

นําทา่น ชอ้ปปิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัท ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้นานาชนดิ อาท ิดอกไม,้ เสอืกันหนาว,
ผลไมฤ้ดหูนาวทังสดและแหง้, ผักนานาชนดิ, ขนมพนืเมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้

ทพีกั
VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศเวยีดนาม

วนัท ี2
นงักระเชา้ไฟฟ้า - วดัตกัลมั - พระราชวงัฤดรูอ้น - สวนดอกไมไ้ฮเดรนเยยี - หบุเขาแหง่ความรกั Valley of Love - มุย่เน่

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน นําทา่นเทยีวชม พระราชวงัฤดรูอ้นบา๋วได ๋(DinhBao Dai)ของจักรพรรดอิงค์
สดุทา้ยของเวยีดนามประทับของกษัตรยิเ์บา๋ไดจั๋กรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของประเทศเวยีด นามในยามทพีระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ
เมอืงดาลัด ทนีีนับวา่เป็นพระราชวัง หลังสดุทา้ยทสีรา้งขนึในสมัยฝรังเศสเรืองอํานาจอกีดว้ย!!

นําทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้า ชม ววิทวิทัศนเ์มอืงดาลัดจากมุมสงูและนําทา่นไหวพ้ระท ีวดัตกัลมั (Truc Lam) วัดพทุธ ในนกิายเซน (ZEN)
แบบญปีุ่ น ภายในวัดตกแตง่สวยงามดว้ยสวนดอกไม ้

จากนัน นําทา่นเทยีวชม สวนดอกไมไ้ฮเดรนเยยี ทเีบง่บานอยู่เต็มพนืที
ซงึถอืวา่สวนไฮเดรนเยียแหง่นีเป็นสถานททีอ่งเทยีวอันดับตน้ๆทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวใหเ้ดนิทางมาเยียมชมไดเ้ป็นอย่างดี
และใหท้า่นเพลดิเพลนิเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ชม หบุเขาแหง่ความรกั Valley of Love  หบุเขาซงึมวีวิทะเลสาบ ลอ้มรอบดว้ยเนนิเขาเตยีๆปกคลมุดว้ยไมส้น
เป็นสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมอกีแหง่ของเวยีดนาม ทนีีมดีอกไมเ้มอืงหนาวทปีลกูจํานวนมาก สสีนัสวยงาม รวมทังมสีวนสตัว ์รถราง ไวบ้รกิาร



เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย
จากนันออกเดนิทางสูเ่มอืง มุย่เน ่จังหวัดฟานเทยีด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร (ประมาณ 4 ชวัโมง)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีกั
TIENDAT MUINE / NOVELA MUINE รสีอรท์ตดิรมิทะเลหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
ฟานเทยีด(มุยเน)่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ชมลําธารFAIRYSTREAM - หมูบ่า้นชาวประมงFishingVillage - โฮจมินิท ์-
ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพแมน่้าํไซงอ่นยามค่าํคนืพรอ้มอาหารเย็น+ชมโชวบ์นเรอื

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน นําทา่นชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานททีอ่งเทยีวที
มชีอืเสยีงมากและอยู่ใกลช้ายทะเลเม็ดทรายละเอยีดสแีดงละเอยีดราวกับแป้ง เนนิ ทรายจะเปลยีนรูปร่างไปตามแรงลมทพัีดผา่นมา
ชมและสมัผัส ความยงิใหญ่เม็ด ทรายละเอยีดสแีดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือทเีรียกวา่ทะเล
ทรายขาวทะเลทรายทใีหญ่ทสีดุของเวยีดนามหรือ ซาฮาร่า แหง่เวยีดนาม แถมฟรคีา่รถจฟิเทยีวชมทะเลทราย พาชม ลําธารนางฟ้า Fairy
Stream ลําธารน ้าํ สายเล็กๆทไีหลลัดเลาะผา่นโตรกหนา้ผาไปยังทะเล ดนิในบรเิวณลําธารทนี ้าํไหลผา่น
ไปมลัีกษณะเนือละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตัดกับเมฆขาว 

นําทา่นเทยีวชม หมูบ่า้นชาวประมง Mui Ne Fishing Village เป็นการทอ่งเทยีวชมวถิชีวีติแบบ ดังเดมิของชาวบา้นทนีี
ซงึจะไดเ้ห็นภาพการตากปลา ตากกุง้ หรือเรือทใีชอ้อกทะเล

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย
จากนัน เดนิทางสู ่โฮจมินิท ์ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น พเิศษ รบัประทานอาหารค่าํพรอ้มชมโชวบ์นเรอื ลอ่งเรอื ชมความงามของแมน่้าํไซงอ่น 
แม่น ้าํสายหลักของนครโฮจมินิหพ์รอ้มขับกลอ่มดว้ย เสยีงเพลงจากนักรอ้งชาวพนืเมอืงชมโชวก์ารแสดงจากสาวเวยีดนามใหผ้อ่นคลาย
สบายอารมณ์ โดยโชวต์า่งๆจะผลัดเปลยีนกันไปในแตล่ะวัน เป็นภัตตาคารลอยน ้าํทอียู่บนเรือขนาดใหญ่ 2 - 3 ชนั
ใชเ้วลาลอ่งตามลําแม่น ้าํไซง่อ่นชมทัศนียภาพสองฝังทสีวยงามยามค่าํคนื (ประมาณ 1 ชวัโมง)

ทพีกั
3HOANG PHU GIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว

วนัท ี4
โฮจมินิห ์- จตัรุสัโฮจมินิห ์- อนุสาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห ์- โบสถน์อรธ์เธอดมั - ชอ้ปปิงตลาดเบนถนั - วดัเทยีนฮวั - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น ชมจตัรุสัโฮจมินิห ์และอนุสาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห ์โบสถน์อรธ์เธอดมั อายุกวา่ 100 ปี กอ่สรา้งแบบ NEO-ROMAN
นับเป็นสถาปัตยกรรมทสีมบรูณ์แบบทสีดุแหง่หนงึ ของโฮจมินิหซ์ติชีมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจบัุนใชเ้ป็นหอสวดมนตสํ์าหรับ
ผูท้เีป็นครสิตศ์าสนกิชนเชญิทา่นถ่ายภาพไวเ้ป็นทรีะลกึ

นําทา่นชมท ีทําการไปรษณียก์ลาง ทมี ีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล



หลังจากนันนําทา่นชอ้ปปิงท ีตลาดเบนถนั ตลาดสนิคา้ พนืเมอืงเชน่ รองเทา้ ครสิตัล กระเป๋า ของทรีะลกึ สงิของเครืองใชต้า่ง  ๆมากมาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พเิศษ!!อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ

บา่ย
นําทา่นแวะเยียมชม วดัเทยีนฮวั ThienHau Temple  เป็นวัดจนีทสํีาคัญ อกีแหง่หนงึตังอยู่ในเขตไชน่าทาวน ์เป็นทปีระดษิฐานของเทพเจา้
ซงึเป็นทสีกั การะนับถอืของคนเวยีดนาม 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิ Tan Son Nhat

17.15 น.
ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์เทยีวบนิ VJ805

18.45 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 14:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

ราคาดงักลา่วรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

ราคาดงักลา่วไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ, โทรศพัท  ์- โทรสาร, อนิเตอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน,
การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าํใจของทุกทา่นคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่)

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์

• กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน มฉิะนันถอื
วา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยัง
คณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้ เพยีง 7
วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที
เกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัฯ
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

• กรณทีทีา่นตอ้งออกตวัภายใน เชน่ (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั



เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทงัสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจาํตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทยีว(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั
ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• การทอ่งเทยีวประเทศเวยีดนามนนัจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทยีวดงักลา่ว คอื รา้นยา ,รา้นไมไ้ผ่
รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พมิ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่น รบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• อาหารทปีระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี
โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม

รายละเอยีดหอ้งพักทปีระเทศเวยีดนาม

• หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งเดยีว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)
หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ

• โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ บางโรงแรมแตล่ะชันจะมเีพยีงไมก่หีอ้งซงึ
ในกรณมีาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละชันและบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิต ์ซงึขนึอยู่
กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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