
 

NHA TRANG DALAT 4D 3N 
โดยสายการบนิ Bangkok Airway (PG) 

ก าหนดการเดนิทางพฤศจกิายน 62 - เมษายน 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
บนิตรงสู ่“ญาตราง” เมอืงชายฝั่งทะเล 

เมอืงสุดโรแมนตกิ “ดาลดั” ชมทุง่ดอกไฮเดรนเยยี 

ตลาดญาตราง  วดัลองเซนิ   ปราสาทโพนคร  วดัต ัก๊ลมั  พระราชวงัฤดูรอ้น  CRAZY HOUSE 

พเิศษ !! สนุกกบัเครือ่งเลน่  

 

 

 



 

วนัทีห่นึง่  กรุงเทพฯ - ญาตราง - สวนสนุกวนิเพริล์ - ตลาดญาตราง 

07.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์F สายการบนิบางกอก

แอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

10.20 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงญาตราง โดยเทีย่วบนิ PG993 ** บรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินกามรญั Cam Ranh ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เดนิทางเขา้สู่เมืองญา

ตราง เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็นที่ท่องเที่ยวส าคัญของ

เวยีดนาม และเป็นศนูยก์ลางการเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และเทคโนโลย ีญาตรางมี

สภาพภมูอิากาศทีด่แีละสามารถท่องเทีย่วไดเ้กอืบทัง้ปี และในดา้นประวัตศิาสตรเ์มอืง

นี้เคยเป็นสว่นของอาณาจักรจามปา ซึง่มหีลักฐานเป็นปราสาทหนิแบบจามทีห่ลงเหลอื

อยู่  

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกวนิเพริล์ (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวน

สนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 4 โซน

ใหญ่ๆ ทัง้สวนน ้า  ทีม่ชีายหาดจ าลองใหไ้ดน่ั้งพักผ่อนหย่อนใจหรือสามารถลงเลน่น ้า

ได ้สวนสนุกกลางแจง้ที่มีเครื่องเล่นอันหวาดเสียวที่ทันสมัยไดม้าตรฐานระดับโลก 

สวนสนุกในร่ม มเีครือ่งเลน่ทีน่่าสนใจคอื โรงภาพยนตร ์5 มติ ิสามารถสัมผัสไดท้ัง้ รูป 

รส กลิน่ เสยีง เหมอืนท่านไดม้สี่วนร่วมในหนังเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังมโีซนเกมส ์ทีใ่ห ้

ท่านสามารถสนุกสนานกับตูเ้กมสห์ยอดเหรยีญได ้และพพิธิภัณฑสั์ตวน์ ้า ทีเ่ป็นอควา

เรยีมขนาดใหญ่ทีส่ดุของเวยีดนาม จัดแสดงพันธุสั์วตน์ ้าหายากไวก้วา่ 9,000 ชนดิ **

ส าหรับท่านทีต่อ้งการลงเลน่สวนน ้า กรุณาเตรยีมชดุวา่ยน ้าส าหรับเปียก 1 ชดุคะ่  

จากนัน้ น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดของเมอืงญาตราง ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้นานา

ชนดิ อาท ิเสือ้ผา้ กระเป๋า ชา กาแฟ และของทีร่ะลกึตา่งๆ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ทีพ่กัโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

ของประเทศเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่อง  วดัลองเซนิ  - ปราสาทโพนคร - ดาลดั  - ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้  น าท่านเที่ยวชม วดัลองเซนิ สรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดนี้คือ 

พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่อันสวยงามที่ตัง้อยู่บนเนินเขา ระหว่างทางเดินขึ้นไป

สักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่นัน้ ท่านก็จะพบกับพระนอนทีแ่กะสลักจากหนิอ่อน และ

ดา้นบนสามารถชมววิอันสวยงามของเมืองญาจางได ้อีกทัง้ยังเป็นโรงเรียนส าหรับ

พระสงฆอ์กีดว้ย 

น าท่านสู่ วดัโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2

โบราณสถานแห่งนี้เป็นอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น 

ลักษณะของปราสาทนัน้จะเป็นอฐิแดงขนาดใหญ่ โดยสรา้งขึน้เพื่อประดษิฐานเทพ

สตรีภควตี ในอดีตเป็นที่บูชาเทพเจา้ในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ไหว ้

สักการะเทพเจา้ของชาวเวยีดนามอยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลดั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึง่เป็น

เมอืงที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมอืงแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่ง

ดอกไมผ้ล ิเมอืงแหง่ความรัก“ ท่านจะไดสั้มผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมอืง

นี้อยู่บนเขาสูงถงึ 1500 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท่านจะไดสั้มผัสกับธรรมชาตสิวยงาม

ชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมัยเกา่และสมัยใหม่ลอ้มรอบดว้ยทวิทัศน์ เป็นหมู่บา้นทีเ่ต็ม

ไปดว้ยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนตคิ  จากนัน้  

น าท่านชอ้ปป้ิงที ่รา้นโอทอป 



 

ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  หลังอาหารน าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมืองดาลัด ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิด อาท ิดอกไม,้ เสือ้กันหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทัง้สดและแหง้, 

ผักนานาชนดิ, ขนมพืน้เมอืง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

น าท่านเขา้ทีพ่กัโรงแรม KINGS HOTEL 3*หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาวของ

ประเทศเวยีดนาม 

 

วนัทีส่าม น ัง่กระเช้าไฟฟ้า - วดัต ั๊กลมั - พระราชวงัฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - ทุ่ง

ดอกไฮเดรนเยยี   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้ น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทัศน์เมอืงดาลัดจากมุมสูงและน าท่านไหว ้

พระที่ วดัต ั๊กลมั (Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่ น ภายในวัด

ตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไม ้ น าท่านเที่ยวชม พระราชวงัฤดูร้อนบ๋าวได๋ 

(DinhBao Dai) ของจักรพรรดอิงคส์ุดทา้ยของเวยีดนามประทับของกษัตรยิเ์บ๋าได๋

จักรพรรดอิงคส์ุดทา้ยของประเทศเวยีดนามในยามทีพ่ระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา 

ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดทา้ยที่สรา้งขึ้นในสมัยฝรั่ งเศสเรือง

อ านาจอกีดว้ย!! 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดย

ฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึง่เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจาก

ฝรั่งเศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”  จากนัน้ น า

ท่านเทีย่วชม ทุง่ดอกไฮเดรนเยยี ทีเ่บ่งบานอยู่เต็มพื้นที ่ซึง่ถอืว่าสวนไฮเดรนเยีย

แห่งนี้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอันดับตน้ๆทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมได ้

เป็นอย่างด ีและใหท้่านเพลดิเพลนิเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงญาตราง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ทีพ่กัโรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

ของประเทศเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่ ี ่   โบสถห์นิญาตราง - ตลาด DAM - รา้น SANEST - ญาตราง - กรุงเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ โบสถห์นิญาตราง เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงญาตราง 

สรา้งโดยนักบุญชาวฝรั่งเศส มอีายุยาวนานกวา่ 80 ปี ซึง่โบสถแ์ห่งนี้มคีวามสูงถงึ 10 

เมตร เป็นสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบสไตลฝ์รั่งเศส แบบโกธกิ  ภายใน พื้นของโบสถม์ี

การใชห้นิในการปพูืน้ และมกีารตกแตง่ดว้ยกระจกหลากสสัีนอย่างสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านแวะซือ้ของทีร่ะลกึที ่ตลาด Dam ตลาดใหญ่ทีส่ดุในเมอืงญาตรางทีม่ี

ทั ้งของใช ้ของกิน ของที่ระลึกต่างๆมากมาย ใหท้่านเลือกซื้อเป็นของฝากตาม

อัธยาศัย จากนัน้  

ชอ้ปป้ิงต่อกับ รา้น Sanest  ใหท้่านเพลิดเพลินเลือกซื้อของฝาก อาทิ ของกิน 

เครือ่งดืม่ตา่งๆตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลาสมควร เดนิทางสู่ สนามบนิกามรญั Cam Ranh เพื่อเตรียมตัวเดนิทางกลับ

สูป่ระเทศไทย 

12.55 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway 

(PG) เทีย่วบนิที ่PG994 ** บรกิารอาหารบนเครือ่ง**  

14.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2-3 ทา่น 
เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

22 - 25 พฤศจกิายน 62 13,900 13,900 12,900 3,000 

29 พ.ย. - 02 ธ.ค.62 13,900 13,900 12,900 3,000 

06 - 09 ธนัวาคม 62 14,900 14,900 13,900 3,000 

13 - 16 ธนัวาคม 62 13,900 13,900 12,900 3,000 

20 - 23 ธนัวาคม 62 13,900 13,900 12,900 3,000 

27 - 30 ธนัวาคม 62 19,900 19,900 18,900 3,000 

10 - 13 มกราคม 63 14,900 14,900 13,900 3,000 

31 ม.ค. - 03 ก.พ.63 14,900 14,900 13,900 3,000 

07 - 10 กุมภาพนัธ ์63 14,900 14,900 13,900 3,000 

21 - 24 กุมภาพนัธ ์63 13,900 13,900 12,900 3,000 

28 ก.พ. - 02 ม.ีค.63 13,900 13,900 12,900 3,000 

06 - 09 มนีาคม 63 14,900 14,900 13,900 3,000 

13 - 16 มนีาคม 63 13,900 13,900 12,900 3,000 

20 - 23 มนีาคม 63 14,900 14,900 13,900 3,000 

27 - 30 มนีาคม 63 13,900 13,900 12,900 3,000 

24 - 27 เมษายน 63 12,900 12,900 11,900 3,000 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยู่ตอ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

✓ ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพักหอ้ง

เดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

✓ คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

✓ คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์ เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  

คา่ประกันอบุัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซัก

รดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ่้ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้่วยคนขับรถ 800บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรม

เนียมของประเทศคะ่) 

× คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านคะ่(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่ม่บังคบั

ทปิคะ่) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันที
กอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่15 วัน มฉิะนัน้ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต(ิชว่งเทศกาล
กรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 

กรณียกเลกิ: 

• ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ใน
กรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่ี

เง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 



 

กรณีเจ็บป่วย: 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะ
ท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถ
ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุก
กรณี 

เง ือ่นไขอืน่ๆ : 

• บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว(้15 ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสียหายต่อทาง

บรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวน
สทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วันกอ่น

การเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื
เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออก

ต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าทา่น
ยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ
ในการเขา้–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์

เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน

กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสัิย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 



 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบัตเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการ

บนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า

หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไม่มกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัม

ลายการต์ูน ทีไ่ม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่าน

กอ่นการเดนิทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ

ทัง้สิน้ 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไม่หมดอายุก็

ตาม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให ้

ใบหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหม่กอ่นท าการจองทัวร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการ

ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วดงักล่าว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไม่

เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบั

เง ือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

➢ อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่ส

ไมค่อ่ยจดัและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

❖ หอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน หอ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)หอ้งพักแตล่ะประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงเสรมิ 



 

❖ โรงแรมในเวียดนามหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบาง

โรงแรมแตล่ะชัน้จะมเีพยีงไม่กีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพักอาจจะไม่ได ้

ตดิกันและอาจจะไดค้นละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิต์ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนัน้ๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่ง

แทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 

 

 

 

 


