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

เครือ่ง/เย็น) 

07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok 

Airway (PG)  โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

10.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงญาตราง โดยเทีย่วบนิ PG993 ** บรกิารอาหารบนเครือ่ง** 
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12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกามรญั Cam Ranh ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ที่

เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย)เดนิ

ทางเขา้สูเ่มอืงญาตราง เป็นเมอืงชายฝ่ัง

ทะ เลมีชายหาดอันสวยงาม เ ป็นที่

ท่องเที่ยวส าคัญของเวยีดนาม และเป็น

ศนูยก์ลางการเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม 

และ เทคโนโลยี  ญาตร างมีสภ าพ

ภูมิอากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได ้

เกอืบทัง้ปี และในดา้นประวตัศิาสตรเ์มือง

น้ีเคยเป็นสว่นของอาณาจักรจามปา ซึง่มี

หลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่

หลงเหลอือยู่ 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) ซึง่เป็นเมอืงทีถู่กกลา่วขานว่าเป็นเมือง

แห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก“ ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

ธรรมชาตสิวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมัยเกา่และสมัยใหม่ลอ้มรอบดว้ยทวิทัศน ์ เป็นหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ย

สสีนัสวยงาม หลายหลากสเีหมอืนลกูกวาดเป็นเมอืงแห่งโรแมนตคิ   

จากนัน้  น าท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซ ึง่ถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งน้ีเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วอันดับตน้ๆทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมไดเ้ป็นอย่างด ีและใหท้่านเพลดิเพลนิเก็บภาพ

ความประทับใจตามอธัยาศยั 
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จากนัน้  หลังอาหารน าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่าของเมืองดาลัด ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้นานาชนิด อาทิ 

ดอกไม,้ เสือ้กนัหนาว,ผลไมฤ้ดหูนาวทัง้สดและแหง้, ผักนานาชนดิ, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร แบบ BBQ BUFFET 
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น าทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรม KINGS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ของมาตรฐานประเทศเวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

วนัทีส่อง น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า • วดัต ัก๊ลมั • Crazy House • น า้ตกดาลนัลา • มุยเน ่• ล าธารนางฟ้า  (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้ น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทัศนเ์มอืงดาลดัจากมุมสงูและน าท่านไหวพ้ระที่วดัต ัก๊ลมั (Truc Lam)วดั

พุทธในนกิายเซน (ZEN)แบบญีปุ่่ น ภายในวดัตกแตง่สวยงามดว้ยสวนดอกไม ้  
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จากนัน้  น าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House)

บา้นสไตลแ์ปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาว

ประธานาธบิดคีนที่ 2 ของเวยีดนาม ซึง่เรียน

จบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแ้รง

บั นดาลใจจ ากนิย าย เ รื่ อ ง ดั ง  “Alice in 

Wonderland”  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่

น า้ตกดาลนัลา (Dalanla Waterfall) ซึง่

เป็นน ้าตกทีข่นาดไม่ใหญ่มาก แตส่วยงามมาก

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆทีเ่กือ้หนุนท าให ้

มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจ านวนมาก รอบๆน ้าตกมีเครื่องเล่นซึง่ใชธ้รรมชาตมิาเป็นส่วนประกอบ 

สนุกสานกบักจิกรรมสุดพเิศษ!! การน ัง่รถราง Roller Coaster ลงไปชมน ้าตก   

  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดนิทางสู ่มุยเนจ่งัหวดัฟานเทยีด (PhanThiet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหวา่ง

ทางท่านจะไดช้มธรรมชาต ิวถิีชวีติของชาว

เวียดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชพี ท าไร่ 

ท าสวน เป็นวถิชิวีติที่เรียบง่าย สิง่ที่ท่านจะ

ไดส้ัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปดว้ย

จักรยานยนต ์ในเมืองโฮจิมินห์ซติี้ที่มีมาก

ทีส่ดุในโลก ประมาณ 7 ลา้นคนั สิง่แรกทีจ่ะ

ตดิตราตรงึใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิ

รู ล้ืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจากนั้นเมื่อ

เดนิทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรือเรียกอีก 

ชือ่ว่า “มุยเน่”บรรยากาศคลา้ย เกาะชา้งใน
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เมอืงไทย จากนัน้ น าท่านเทีย่วชม ล าธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้าสายเล็กๆทีไ่หลลดัเลาะผ่านโตรก

หนา้ผาไปยังทะเล ดนิในบรเิวณล าธารทีน่ ้าไหลผ่านไปมลีกัษณะเน้ือละเอยีดเป็นดนิสแีดงอมสม้ ตดักบัเมฆขาว  

ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู SEA FOOD 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก TTC / BLUE BAY หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ของมาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

วนัทีส่าม ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ญาตราง • สวนสนุกวนิเพริล์  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน ัน้ ชมและสมัผัส ความยิง่ใหญ่เม็ดทรายละเอยีดสขีาวมองของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) แถมฟรี

คา่รถจิฟ๊ หรอืทีเ่รยีกวา่ทะเลทรายขาวทะเลทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุของเวยีดนามหรอื ซาฮาร่า แห่งเวยีดนาม น าท่าน

ชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงมากและอยู่ใกล ้

ชายทะเลเม็ดทรายละเอยีดสแีดงละเอยีดราวกบัแป้ง เนนิทรายจะเปลีย่นรูปร่างไปตามแรงลมทีพ่ัดผ่าน  
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จากนัน้  เดนิทางเขา้สูเ่มอืง ญาตราง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลมชีายหาดอนัสวยงาม 

เป็นทีท่่องเทีย่วส าคญัของเวยีดนาม และเป็นศนูยก์ลางการเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม และเทคโนโลย ีญาตราง

มีสภาพภูมอิากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวไดเ้กอืบทัง้ปี และในดา้นประวัตศิาสตร์เมืองน้ีเคยเป็นส่วนของ

อาณาจักรจามปา ซึง่มหีลกัฐานเป็นปราสาทหนิแบบจามทีห่ลงเหลอือยู่ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกวนิเพริล์ (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ 

ของประเทศเวยีดนาม แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ ทัง้สวนน ้า  ทีม่ชีายหาดจ าลองใหไ้ดน่ั้งพักผ่อนหย่อนใจหรือ

สามารถลงเล่นน ้าได ้สวนสนุกกลางแจง้ทีม่เีครือ่งเลน่อันหวาดเสยีวทีท่ันสมัยไดม้าตรฐานระดบัโลก สวนสนุก

ในร่ม มีเครื่องเล่นที่น่าสนใจคอื โรงภาพยนตร ์5 มติ ิสามารถสัมผัสไดท้ัง้ รูป รส กลิน่ เสยีง เหมือนท่านไดม้ี

ส่วนร่วมในหนังเลยทีเดยีว อกีทัง้ยังมีโซนเกมส ์ที่ใหท้่านสามารถสนุกสนานกับตูเ้กมสห์ยอดเหรียญได ้และ

พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้า ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของเวยีดนาม จัดแสดงพันธุส์ัวตน์ ้าหายากไวก้ว่า 9,000 

ชนดิ **ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการลงเลน่สวนน า้ กรณุาเตรยีมชุดวา่ยน า้ส าหรบัเปียก 1 ชุดคะ่  
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร LUXURY BUFFET SEAFOOD  และกุง้มงักร  
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    น าท่านเขา้ทีพ่กัโรงแรม SEN VIET NHA TRANG 4*หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาวของมาตรฐาน

ประเทศเวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

วนัทีส่ ี ่ ปราสาทโพนคร • กรงุเทพฯ    (เชา้/กลางวนับนเครือ่ง/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร

โรงแรม  

 น าท่านสู่ วดัโพนากา เยี่ยมชม ปราสาท

โพนคร อยู่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2

โบราณสถานแห่ ง น้ี เ ป็นอิทธิพลของ

อาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดด

เดน่ ลกัษณะของปราสาทนัน้จะเป็นอฐิแดง

ขนาดใหญ่ โดยสรา้งขึน้เพื่อประดิษฐาน

เทพสตรีภควตี ในอดีตเป็นที่บูชาเทพเจา้

ในศาสนาฮนิด ูแตปั่จจุบันก็ยังคงเป็นทีไ่หว ้

สกัการะเทพเจา้ของชาวเวยีดนามอยู่  

 

ไดเ้วลาสมควร เดนิทางสู ่สนามบนิกามรญั Cam Ranh เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

12.55 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย์ Bangkok Airway (PG) เทีย่วบนิที ่

PG994  

** บรกิารอาหารบนเครือ่ง**  

14.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

หมายเหตุ : 

1. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิรวมถงึเวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศ หรอื สภาพอากาศแปรปรวน หรอื เกดิเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการปิดของสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆรวมถงึรา้นอาหารโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ (ซึง่ลูกคา้

จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทอ้งถิน่ รูปแบบ วตัถดุบิและรสชาตจิะเป็นไปตามรสนยิมของคนทอ้งถิน่ ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน

รสชาตขิองอาหาร 
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3. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่น ัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรม

ทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั 

4. ลูกคา้จะตอ้งปฎบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเองและบคุคล

อืน่ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุที่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง หรอื ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

6. รปูภาพในโปรแกรมเป็นรปูภาพเพือ่ใชป้ระกอบการโฆษณาเทา่น ัน้ 

 

**ท ัง้นี ้กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางทกุหนา้อยา่งถีถ่ว้น หากลูกคา้จา่ยเงนิมดัจ าแลว้  

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ลูกคา้ยอมรบัในเง ือ่นไขท ัง้หมด** 

 

อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัร ์เวยีดนาม ญาตราง ดาลดั มุยเน ่4 วนั 3 คนื บนิ PG 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง 

จอยแลนด ์

(ราคาไมร่วม

ต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

06 – 09 ม.ีค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 11,900 3,000 

13 – 16 ม.ีค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 11,900 3,000 

20 – 23 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 10,900 3,000 

27 – 30 ม.ีค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 11,900 3,000 

24 – 27 เม.ย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 11,900 3,000 

01 – 04 พ.ค.63 24+1 15,900 15,900 14,900 12,900 3,000 

03 – 06 พ.ค.63 24+1 12,900 12,900 11,900 9,900 3,000 

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

22 – 25 พ.ค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 10,900 3,000 

12 – 15 ม.ิย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 11,900 3,000 

26 – 29  ม.ิย.63 24+1 14,900 14,900 13,900 11,900 3,000 

03 – 06 ก.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 11,900 3,000 

10 – 13 ก.ค.63 24+1 13,900 13,900 12,900 10,900 3,000 
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24 – 27 ก.ค.63 24+1 14,900 14,900 13,900 11,900 3,000 

31 ก.ค. – 03 ส.ค.

63 
24+1 14,900 14,900 13,900 11,900 3,000 

 

**ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋

เคร ือ่งบนิแลว้** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเง ือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

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

ของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิ

คะ่) 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 

20 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ในกรณีทีค่า่ทวัรม์รีาคา ต า่กวา่ 11,000 บาท  

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่า่กรณี

ใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย: 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ๆ : 

 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่น

วนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่น

ท าการออกต ั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมี

การปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
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 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง

,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุ

ภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน า้ การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊มลาย

การต์ูน ทีไ่มใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการ

เดนิทางทกุคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจ

ท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป 

ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 
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 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ท ีอ่ยูเ่หนอืการควบคุมของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

ดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ 

ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 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 ัน้จะมเีพยีงไมก่ ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะได้

คนละช ัน้และบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

โปรดทราบ 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิส่วนที่เหลอืในเวลาที่เจา้หนา้ที่ก าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่

ลูกคา้กรุ๊ปนั้นออกโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเที่ยวบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน 
ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไดพ้ยายามอย่างสุด
ความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิ

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลูกคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถาน
ฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซี่าอย่างรวดเร็ว
กอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี
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5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่
ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซี่าทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูตโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตุผลและจะไม่คนืค่าวซี่าในทุก

กรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถือว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลิกการ

เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตุผล หากลูกคา้

ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถือว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้

บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื 

ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ้่ายที่ลูกคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซี่า) กรณีลูกคา้ช าระดว้ย
บัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดย
แบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้ง
ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่สายการบนิก าหนด) และ/หรือ ซื้อประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ หากกระเป๋า

เดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่
สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทุก
กรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทาง
ไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 

14.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการ
ทัวร์โปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บริษัทฯขอจ ากัดความรับผิดชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงินที่บริษัทไดร้ับจรงิตาม
หลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


