
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
10.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบินเวยีตทราเวล แอรไ์ลน์ 

Vietravel Airlines (VU) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น 

 

 
13.45 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเท่ียวบิน VU130 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครื่องด่ืมบนเครื่องขาไป-กลับ) 

15.25 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโฮจิมินห์ 

จากนั้น น าท่านสู่ วัดเทียนหาว” (Thien Hau Pagoda) หรือ “วัดเจ้าแม่สวรรค์”อยู่ในเขตไชน่าทาวน์ ถือ

เป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปี ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดจีนอันเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อ

สายจีน วัดเทียนหาวยังโดดเด่นไปด้วยรูปเคารพเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู และรูปเคารพเทวรูป

อ่ืนๆอีกหลายองค์ และเจดีย์สูงใหญ่แบบจีน 

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี้ • วัดเทียนหาว • ล่องเรอืรบัประทานอาหารเย็นโฮจิมินห์

          (-/-/เย็น:บนเรอื) 

   

 



 

 

  

ค่า      ล่อง เรือรับประทานอาหารค่า   

ณ โฮจิมินห์ซิตี้  

จากนั้น น าท่ าน เข้ าที่ พั ก  ACNOS 3*  หรือ

เทียบเท่า ณ เมืองโฮจิมินห์ มาตรฐาน

เวียดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรม

ที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น ออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา จะผ่านเขาหลายลูก

เป็นเส้นทางท่ีสะดวกสบาย เม่ือเดินทางถึง ดาลัด ซึ่งเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง 

“ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับ

บรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้าทะเล ท่านจะได้

สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบท้ังสมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วย

ทิวทัศน์สนเป็นหมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยสีสันสวยงามเป็นเมืองแห่งโรแมนติก และน าท่านสู่รา้นเยื่อไผ่ 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

วันที่สอง ดาลัด • รา้นเยื่อไผ่ • นั่งกระเช้าวัดตั๊กลัม • เช็คอินคาเฟ่ Green Hills • Lumiere Light 

Garden • ตลาดไนท์บารซ์่า      (เช้า/กลางวัน/เย็น)

    

 



 

 

น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและน าท่านไหว้พระท่ีวัดตั๊กลัม(Truc Lam)

วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้  

   

  จากนั้น น าท่านเช็คอินคาเฟ่แห่งใหม่ของเมืองดาลัด คือ Bali Heaven Gate – Green Hills Dalat  ยอดฮิต

ของท่ีนี่ก็คือ ประตูแห่งสวรรค์บาหลี และยังได้เห็นวิว 360 องศา มองเห็นภูเขาและเมืองดาลัดได้

ท้ังหมด (ไม่รวมเครื่องด่ืมและขนมต่างๆภายในรา้น) 

หมายเหตุ !! กรณีคาเฟ่ปิด หรือไม่พรอ้มให้บรกิาร ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิน าท่านเดินทางสู่รา้นกาแฟแห่งใหม่โดย 

ท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  

 



 

 

น าท่าน ชมความสวยงามของ สวนแห่งแสงที่ดาลัด (Lumiere Light Garden) ตอนนี้ดาลัดเพิ่งจะปรากฎ

ตัวในรูปแบบการแสดงแสงท่ีทันสมัยท่ีสุดแห่งหนึ่ง Lumiere Dalat สวนแห่งแสง ได้รู้จักท่ีเป็น “หอ

ศิลป์ ศูนย์รวมความบันเทิง” แห่งแรกในเวียดนามท่ีมีพื้นท่ีรวมกว่า 2,000 ตารางเมตร ผู้เข้าร่วม

สามารถโต้ตอบโดยตรงและสัมผัสกับกิจกรรมในแต่ละห้องและสามารถบันทึกคลิปหรือถ่ายรูปเป็น

ท่ีระลึก โดยมีห้องต่างๆ เช่น การผจญภัยในจักรวาล ,ห้องหลอกลวงความจริง, บ้านบอลยักษ์ใหญ่ , 

เขาวงกตแสง ,หันหลังกลับด้วยตะเกียงวิเศษ ฯลฯ จุดหมายปลายทางท่ีไม่ควรพลาดส าหรับผู้มา

เยือนเมืองดาลัด 

 

ค่า   บริการอาหารค่า แบบ BBQ BUFFET เสิร์ฟพร้อม 

ไวน์แดงดาลัด 

 

 

 



 

 

หลังอาหารน าท่าน ช้อปปิ้ งตลาดไนท์บารซ์่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อ

กันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวท้ังสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น 

 

จากนั้น  น าท่านเข้าที่พัก KINGS DA LAT HOTEL 4* หรอืเทียบเท่า ณ เมืองดาลัด มาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ท่ีเบ่งบานอยู่เต็มพื้นท่ี ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรน

เยียแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันดับต้นๆท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี 

และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 

วันที่สาม ดาลัด • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยยี • น้าตกดาตันลา • Samten Hills Dalat 

           (เช้า/กลางวัน/เย็น)

    

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ น้าตกDATANLA ซึ่งเป็นน้าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มากแต่สวยงาม และสนุกสนานกับ

กิจกรรมสุดพิ เศษ! !  ทุ กท่านจะได้นั่ ง  ROLLER COASTER ลงไปชมน้าตกท่านจะไ ด้ รับ

ประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

น าท่าน เช็คอินแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ในเมืองดาลัด คือ  Samten Hills Dalat เป็นแหล่งท่องเท่ียงเชิง

วัฒนธรรม ท่ีมีแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของทิเบตผสมผสานกับสไตล์การ

ออกแบบท่ีทันสมัยโดยมี หอคอย Kinh Luan บริสุทธ์ิเคลือบทอง 24K ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ี และยังมี

หอศิลป์พุทธประวัติ เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของพระทิเบตและต้อนรับแขก

จากท่ัวทุกมุมโลกท่ีมาเย่ียมชม 



 

 

 

  

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ รา้นอาหาร 

 

จากนั้น น าท่านเข้าที่พัก KINGS DA LAT HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองดาลัด มาตรฐานเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

 

 



 

 

 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปเช็คอิน ณ จัตุรัสลามเวียน ลานคนเดินท่ีมีพื้นท่ีรวม 72,000 ตารางเมตร เป็น

ศูนย์กลางของวัยรุ่นหรือจุดนัดพบของคนเวียดนามท่ีจะมาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน จุดเด่นของ

ลานแห่งนี้คือมีสถาปัตยกรรมเด่น ๆ 2 อย่างคือ The Giant Wild Sunflowers ต้ังตระหง่านอยู่ โดย

สร้างเป็นโดมดอกทานตะวัน โดยด้านล่างจะมีห้าง BIG C เปิดให้บริการอยู่ และโดมท่ีสองคือ The 

Giant  Artichoke  สร้างเป็นโดมดอกอาร์ติกโชคซึ่งเป็นดอกไม้ประจ าเมืองดาลัด ท่ีซึ่งภายในจะ

เป็นร้านกาแฟน่ารักๆท่ีมีชื่อว่า Doha Café และท่านยังสามารถมองเห็นทะเลสาบซวนฮวาง 

(Xuan Huong Lake) ได้จากมุมนี้อีกด้วย 

  

 จากนั้น น าท่านออกเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศสู่นครโฮจิมินท์ ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 5 ชั่วโมง 

กลางวัน     บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

น าท่าน  ชมที่ท าการไปรษณีย์กลาง ท่ี มี ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล  และ อนุสาวรีย์

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า100 ปีก่อสร้างแบบNEO-ROMAN นับเป็น

สถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิต้ีชมความงดงามของสถาปัตยกรรม

ตะวันตกปัจจุบันใช้เปน็หอสวดมนต์ส าหรับผู้ท่ีเป็นคริสต์ศาสนิกชนเชิญทา่นถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลึก  

 

วันที่สี ่ เช็คอิน Lam Vien Square • โฮจิมินห์ซิตี้ • ไปรษณยี์กลาง • โบสถ์นอรธ์เธอดัม  

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

 

  

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ รา้นอาหาร 

 

จากนั้น  น าท่านเข้าที่พัก ACNOS 3* หรอืเทียบเท่า ณ เมืองโฮจิมินห์ มาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน  ช้อปปิ้ งท่ี ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของท่ีระลึก สิ่งของ

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ มากมายตามอัธยาศัย 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 

11.05 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตทราเวล แอร์ไลน์ (VU) 

เที่ยวบินที่ VU 131  

12.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 

 

 

 

 
  

วันที่ห้า ตลาดเบนถัน • โฮจิมินห์ซิตี้ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ       

          (เช้า/-/-) 

 



 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง 
จ านวนต่อ
กรุป๊ ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตียง พักเด่ียว 

01 – 05 มิ.ย. 66 25+1 14,999 13,999 5,000 

22 – 26 มิ.ย. 66 25+1 14,999 13,999 5,000 

13 – 17 ก.ค. 66 25+1 14,999 13,999 5,000 

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 66 25+1 15,999 14,999 5,000 

10 – 14 ส.ค. 66 25+1 15,999 14,999 5,000 

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 66 25+1 13,999 12,999 5,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละต๋ัวเครื่องบินแล้ว** 
 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 
 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ สายการบิน Vietravel Airlines (VU) 

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อ

ไม่กลับพร้อมกรุ๊ปลูกค้าจะต้องท าการซื้อต๋ัวเคร่ืองบินใหม่เท่านั้น 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 



 

 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม 

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ส าหรับท่านท่ียังได้รับวัคซีนไม่

ครบ 2 เข็ม หรือ ท่านท่ียังไม่ได้รับวัคซีน 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 6,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง

ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น (ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 



 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวยีดนาม 

• ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก

แบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

• โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้าบางโรงแรม

แต่ละชั้นจะมีเพียงไม่ก่ีห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ

อาจจะได้คนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ  
 



 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเทา่นั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 



 

 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ ภาพท่ีใช้เปน็ภาพเพื่อการโฆษณาเทา่นั้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

➢ การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจา่ยค่า

ทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 


